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RESUMO 
 
 

É fato que grande parte das gramáticas brasileiras não explora a Concordância 
Verbal, a partir do contexto sociodiscursivo. Normalmente, a Gramática Tradicional 
elenca duas categorias de casos para o estudo desse aspecto gramatical: (i) casos 
gerais e (ii) casos particulares. Seguem essa linha de estudos Cunha e Cintra 
(2001), Pasquale e Ulisses (2003), Bechara (1991) e Rocha Lima (1999), dentre 
outros. A partir do estabelecimento de um conjunto de normas e casos referentes à 
Concordância Verbal, vislumbram dar conta do uso de estrutura envolvendo Verbo-
Sujeito. Essa modelagem não explica os processos semânticos e pragmáticos 
utilizados na efetivação da Concordância Verbal,  nas diferentes manifestações e 
contextos linguísticos. Nesse sentido, esta dissertação se propõe a analisar a 
Concordância Verbal (CV) presente nas construções Verbo-Sujeito (VS) no corpus 
Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal (D&G). O 
trabalho assume como principal orientação teórico-metodológica a Linguística 
Funcional Centrada no Uso, partindo dos pressupostos adotados por Bybee (2016), 
Tomasselo (1998, 2003) e Givón (1990, 1995), Furtado da Cunha; Oliveira e 
Martellota (2015), Martellota (2008, 2011), Furtado da Cunha e Tavares (2007), 
Martellota e Alonso (2012), Votre (2012), Oliveira (2017). Este paradigma linguístico 
investiga a língua,  a partir das manifestações advindas dos falantes em interações 
discursivas reais e postula que a gramática está intrinsicamente ligada ao discurso, 
sendo este pontuado como a situação concreta de comunicação. Através de uma 
pesquisa de abordagem quali-quantitativo, de tipo documental, realiza-se uma 
descrição, interpretação e análise dos dados coletados, amparando-se em Severino 
(2012) e Rodrigues (2013), como também nas pesquisas de princípio funcionalista 
de Andrade (2017), Arena (2015) Figueiredo (2015). Mapeou-se as construções VS, 
quantificou-se as que apresentam CV e as que não manifestam concordância. Em 
seguida, buscou-se com base nos princípios de Iconicidade e Marcação analisar as 
motivações discursivo-pragmáticas e semântico-cognitivas que levaram os 
informantes do D&G do Natal concretizarem determinada concordância. O corpus é 
constituído por 120 (cento e vinte) textos, sendo 60 (sessenta) na língua oral e 60 
(sessenta) na língua escrita, produzidos por informantes do Ensino Superior, Ensino 
Médio e 9º ano do Ensino Fundamental, oriundos do corpus D&G do Natal. Os 
resultados apontam que existe uma frequência da construção VS no corpus 
analisado e de que, tanto na língua oral como na escrita, apresenta-se uma forte 
tendência do verbo não concordar com o sujeito em construções VS. Verificou-se 
também que os componentes que motivaram os informantes a não flexionarem o 
verbo no mesmo número que o sujeito são de natureza discursiva, pragmática e 
cognitiva. Por isso, a necessidade de cada construção ser analisada de acordo com 
a situação linguística em uso. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Concordância Verbal. Linguística Funcional Centrada no Uso. 
Dinamicidade. Contexto discursivo. Gramática emergente. 

 
 

 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 

It is a fact that most of the brazilian grammar books do not explore the verbal 

concordance as from the sociodiscursive context. Normally, traditional grammar lists 

two categories of cases for the study of this grammatical aspect: (i) general cases 

and (ii) particular cases. Cunha and Cintra (2001), Pasquale and Ulisses (2003), 

Bechara (1991) and Rocha Lima (1999) follow this line of studies. From the 

establishment of a set of norms and cases referring to the verbal concordance, they 

aim to account for the use of a subject-verb structure. This modeling does not explain 

the semantic and pragmatic processes used in verbal agreement in the different 

manifestations and linguistic contexts. In this sense, this dissertation proposes to 

analyze the verbal concordance (VC) present in the subject-verb constructions (SV) 

in the corpus Discourse & Grammar: the language spoken and written in the city of 

Natal. The main theoretical-methodological orientation of this work is Functional 

Linguistics, based on the assumptions adopted by Bybee (2016), Tomasselo (1998, 

2003) and Givón (1990, 1995) Furtado da Cunha; Oliveira and Martellota (2015), 

Martellota (2008, 2011), Furtado da Cunha and Tavares (2007), Martellota and 

Alonso (2012), Votre (2012) and Oliveira (2017). This linguistic paradigm investigates 

the language from the manifestations of the speakers in actual discursive interactions 

and postulates that the grammar is linked intrinsically to the discourse, which is 

punctuated as the concrete situation of communication. Through a qualitative and 

quantitative documentary research, a description and interpretation of the collected 

data is carried out, based on Severino (2012) and Rodrigues (2013), as well as on 

the functionalist principle of Arena (2015) and Figueiredo (2015). The SV constructs 

were mapped, those with VC and those that did not show agreement were quantified. 

It was then sought, based on the principles of iconicity and marking, to analyze the 

discursive-pragmatic and semantic-cognitive motivations that led the D&G informants 

to make a certain agreement. The corpus consists of 120 (one hundred and twenty) 

texts, 60 (sixty) in the oral language and 60 (sixty) in the written language, produced 

by informants from higher education, high school and 9th year of elementary school, 

from the City of Natal. The results show that there is a frequency of SV construction 

in the analyzed corpus and that in both oral and written languages there is a strong 

tendency of the verb not to agree with the subject in SV constructions. It was also 

found that the components that motivated informants not to flex the verb in the same 

mode as the subject are discursive, pragmatic and cognitive in nature. Therefore, 

there is a need for each construction to be explained according to the linguistic 

situation in use. 

 

Keywords: Verbal agreement. Functional linguistics. Dynamism. Discursive context. 

Emergent grammar. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

É senso comum nas investigações acerca de fenômenos linguísticos a 

observação de incoerências, apresentadas pela Gramática Normativa (GN), no 

estabelecimento de conceitos, categorias e construções gramaticais. Na língua em 

funcionamento, evidenciamos diversos usos que se distanciam dos parâmetros 

normativos. Esse apontamento fica notório em construções do tipo: Chegou as 

férias1 e Parte destes alimentos que iria para o lixo por serem “feios” acaba na mesa 

de pessoas de baixa renda2”. 

 Nessas construções, podemos identificar, a partir do princípio estrutural que 

os verbos Chegou e Acaba encontram-se no singular, delineando um plano formal 

diferente do que estabelece os manuais gramaticais mais tradicionais. De acordo 

com eles, o sujeito é quem provoca a concordância com o verbo, pois sujeito no 

singular exige verbo no singular e sujeito no plural pede verbo no plural. No geral, as 

gramáticas tradicionais não costumam se distanciar desse formato. 

 Nos estudos de Graciosa (1991), que investiga a influência de aspectos 

linguísticos e extralinguísticos na Concordância Verbal (CV), foi verificado que essa 

classe gramatical é favorecida de forma significativa pelo contexto em que o sujeito 

está anteposto e próximo ao verbo, e o verbo se encontra numa sequência 

discursiva, de acordo com o paralelismo formal. 

 Perini (2001) afirma que é preciso a promoção de conhecimentos e reflexões 

sobre a CV inserida no sistema linguístico concretizado nas diversas situações 

sociodiscursivas. 

 Essas discussões acontecem, porque na língua utilizada cotidianamente, 

sobretudo na língua oral, notamos muitos casos em que não há uma relação clara 

entre os casos elencados na Gramática Tradicional e as ocorrências reais acerca da 

CV. É perceptível que os falantes não limitam suas construções linguísticas às 

regras de concordância mencionadas por Cunha e Cintra (2001), descritas abaixo: 

(i) Sujeito simples com núcleo no singular, verbo no singular; 

                                                           
1
 https://www.ansocial.com.br/ferias-direito-do-trabalhador/chegou-as-ferias/  

2
 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2016/07/1793405-ate-metade-dos-alimentos-produzidos-

no-mundo-acaba-no-lixo-diz-onu.shtml 

 

https://www.ansocial.com.br/ferias-direito-do-trabalhador/chegou-as-ferias/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2016/07/1793405-ate-metade-dos-alimentos-produzidos-no-mundo-acaba-no-lixo-diz-onu.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2016/07/1793405-ate-metade-dos-alimentos-produzidos-no-mundo-acaba-no-lixo-diz-onu.shtml
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(ii) Sujeito simples com núcleo no plural, verbo no plural; 

(iii) Sujeito composto de dois ou mais núcleos, verbo no plural; 

(iv) Sujeito composto cujos núcleos se refiram a pessoas diferentes, verbo no 

plural prevalecendo a pessoa que tiver preferência, sendo que a 1ª 

prevalece sobre as demais e a 2ª sobre a 3ª. 

Diferentemente do modelo simples e coerente utilizado pelos gramáticos 

Cunha e Cintra (2001), Pasquale e Ulisses (2003) para determinar um conjunto de 

regras que estabelecerá a estrutura Sujeito-Verbo e Verbo-Sujeito, a língua se 

apresenta, na manifestação de seu uso concreto, com variações discursivas e 

dinamicidade de construções que superam a rotulação dos casos pré-definidos pela 

GT. 

A CV é um aspecto gramatical que merece uma abordagem teórica 

funcionalista, baseada no uso, uma vez que possibilitará uma análise para além dos 

limites formais. Na língua portuguesa encontramos orações do tipo: (i) As meninas 

gostam de conversar; (ii) As meninas gosta de conversar, e também do tipo; (iii) 

Gosta de conversar as meninas. Assim, o estudo sobre a CV não pode se cercar sob 

a redoma de uma única estrutura linguística, pois o falante tem à sua disposição 

várias possibilidades e necessidades discursivas, dentre elas expressividade e 

ênfase em alguns aspectos que deseja ressaltar. 

Partindo desse princípio, entendemos que as formas diferentes do padrão e 

que ocorrem com certa regularidade representam um motivo de investigação. Desse 

modo, buscamos responder à questão central, norteadora dos nossos estudos: 

Como se estabelece a CV nas construções oracionais Verbo-Sujeito (VS) na língua 

falada e escrita na cidade do Natal? 

Assim, nesta pesquisa, analisamos a CV das construções oracionais VS na 

língua falada e escrita dos natalenses, sob a perspectiva da Linguística Funcional 

Centrada no Uso (LFCU) no corpus “Discurso & Gramática da cidade do Natal”, 

buscando explicações para as construções com base na situação comunicativa. De 

acordo com essa concepção, a sintaxe é uma estrutura em constante flutuação, um 

aspecto movediço em consequência das vicissitudes do discurso, ao qual se molda. 

Nesse sentido, existe uma forte vinculação entre discurso e gramática. Enfatizamos, 

de maneira particular, os mecanismos motivadores para presença e/ou ausência de 

marcação de número na estrutura VS como também seus aspectos pragmático-

discursivos induzidos pelos contextos de comunicação. 
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Para concretização dessa pesquisa, fizemos de início, um levantamento dos 

trabalhos desenvolvidos no campo do Funcionalismo norte-americano, da 

Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) e, mais especificamente, de seus 

estudos pragmático/cognitivos no tocante à concordância verbal. Os estudos 

orientados por essa vertente teórica discutem a língua em pleno funcionamento. No 

Brasil, na área da LFCU, ganham destaque os trabalhos produzidos e disseminados 

a partir do Grupo de Estudos Discurso & Gramática que desenvolvem pesquisas na 

UFRJ, UFF e UFRN (D&G, 1998). Este grupo, fundado na década de 1990 pelo 

professor Sebastião Votre, trabalha com estudos direcionados, de forma específica, 

para os aspectos relacionados ao discurso e a gramática em situações de uso. Por 

sua vez, as pesquisas científicas produzidas por alunos a partir das orientações do 

D&G têm como respaldo os estudos de Furtado da Cunha, Bispo, Votre, Martellota e 

Oliveira. 

Dentre os trabalhos produzidos pelo grupo de estudos D&G, mencionamos 

como relevante os estudos de Furtado da Cunha; Oliveira e Martelotta (2015), que 

aderem à noção de língua enquanto organismo vivo e investigam, em diversas 

situações no mundo real, questões relacionadas à variação, mudança linguística, 

gradiência e a simbiose entre discurso e gramática. São recentes os estudos a cerca 

do aspecto gramatical CV investigados a partir da LFCU e mais especificamente sob 

a ótica do princípio, Iconicidade e Marcação3. 

Dentre os trabalhos produzidos a partir do D&G do Natal, destacamos como 

relevante para nossas investigações a dissertação intitulada “Procedimentos de 

manifestação do sujeito” (COSTA, 1995). Neste trabalho, o autor centraliza sua 

pesquisa na análise dos procedimentos de manifestação da categoria sujeito, 

examinando as condições comunicativas que explicam sua codificação. Essa 

investigação partiu da necessidade de se ter um perfil mais completo das diferentes 

incorporações desse componente, somando-se a caracterização morfossintática do 

sujeito, os componentes semânticos e pragmáticos. Além disso, discute os traços de 

CV, agente e tópico. A vertente teórica que respaldou essa pesquisa foi a 

funcionalista contemporânea, adotando: (i) a concepção de língua como um sistema 

que está em permanente transformação, (ii) perspectiva de gramática como conjunto 

de regularidades decorrentes de pressão de uso e (iii) compreensão de uma 

                                                           
3
 Categorias de análise da LFCU que serão apresentadas na subseção 3.3.1 e 3.3.2 
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interrelação entre discurso e gramática. 

Aproxima-se do nosso trabalho por eleger o mesmo corpus de investigação, o 

corpus D&G do Natal, no entanto, há distanciamentos, pois, o autor tem como objeto 

de estudo o sujeito evidenciado em textos de informantes do 9° ano do Ensino 

Fundamental e 3° ano do Ensino Médio.  Ao tentar traçar os elementos que 

caracterizam o sujeito, consequentemente fará referência a CV. Nosso trabalho 

contempla de forma específica a CV em construções VS nos níveis de escolaridade 

presentes no D&G: Nível Superior, Fundamental e Médio. Além disso, nossa 

pesquisa é fundamentada nos princípios de análise da LFCU, Iconicidade e 

Marcação propondo, portanto, outros aspectos do processo discursivo. 

Marques e Cezario (2015), no trabalho “Estudo diacrônico da ordenação do 

sujeito no português”, propõem uma análise diacrônica acerca da ordenação do 

sujeito em relação ao verbo no português, que indique quais fatores influenciam a 

ocorrência desse termo em posição pré-verbal ou pós-verbal do século XIV ao XX. 

Utilizando como base teórica a Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) 

buscam elucidar os fatores que atuam nesse fenômeno, sejam eles exclusivamente 

estruturais, essencialmente discursivos ou uma junção de ambos.  

Assim, a hipótese principal que mediou essa pesquisa foi a de que o uso do 

sujeito em posição pré ou pós-verbal é motivado principalmente por elementos 

cognitivos e interacionais, pela negociação ocorrida, a todo momento, entre 

falante/escritor e ouvinte/leitor no ato comunicativo. Nele podemos verificar, através 

das várias sincronias da língua, a mudança na ordenação do sujeito ao longo do 

tempo. 

Encontramos ainda, trabalhos desenvolvidos pela Universidade do Estado do 

Rio Grande (UERN), por meio dos estudos do grupo de Pesquisa em Estudos 

Funcionalistas (GPEF), investigações que mantém relação com nosso objeto de 

estudo por assumirem, em sua essência, a investigação da CV em contextos reais 

de uso. Em, (ARAÚJO, 2012), a autora observa o uso dos verbos “vender” e 

“alugar”, a partir do gênero “anúncio classificado” de um jornal impresso. A 

sustentação teórica desse trabalho é a LCU, compreendendo pressões de uso, 

gramática emergente, destacando-se aspectos relacionados à transitividade e ao 

contexto, uma vez que a CV não se dá de forma isolada. 

Como tal, nossa pesquisa também compartilha os princípios da LFCU, 

investigando aspectos da gramática normativa em situações de uso. Porém, a 
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investigação de Araújo (2012) se distancia da nossa proposta, por não focalizar a 

relação entre verbo/sujeito a partir do princípio de Iconicidade e Marcação, além de 

utilizar um corpus coletado em jornal impresso, nosso corpus é constituído por 

informantes de diferentes níveis de estudo e ainda contempla a língua oral e a 

escrita. 

Estabelecemos também aproximação com os estudos de (AQUINO, 2015), 

uma vez que refletem sobre o aspecto da gramática normativa, concordância verbal, 

fundamentada na LFCU. Apresenta, em consonância com a nossa investigação, a 

pertinência de se analisar a língua em uso, considerando o ato comunicativo. E por 

sua vez, distancia-se por não analisar as motivações icônicas existentes na 

concordância VS. Nossa pesquisa parte do processo de investigação de fatores 

cognitivo/semânticos que motivaram a estrutura VS. 

Como mencionamos anteriormente, ainda são poucos os estudos que 

exploram CV na estrutura VS seguindo os princípios da Linguística Funcional 

Centrada no Uso. Contudo, uma pesquisa prévia revelou que os trabalhos aqui 

mencionados são os que mais se aproximam da discussão dos nossos 

questionamentos, indicando assim, até que ponto este trabalho pode contribuir para 

pesquisas na área, apresentando aspectos e focos novos de análise. 

Nesse sentido, a primeira motivação para esta pesquisa surge, em primeiro 

plano, das inquietações acadêmicas, vivenciadas enquanto aluna na Especialização 

em Linguística Aplicada. Em nossas investigações, (FALCÃO, 2005) propiciamos, a 

partir dos pressupostos da Linguística Funcional norte-americana, uma discussão 

sobre a gramática tradicional e seu funcionamento. Refletimos sobre os 

pressupostos da sintaxe e da CV, e observamos no corpus analisado (textos de 

alunos do 3° ano do Ensino Médio) que as regras prescritas na gramática normativa 

não são suficientes para expressarem a criatividade, o fluxo de ideias e intenções do 

falante, forçando, muitas vezes, os alunos a decorarem casos particulares e 

especiais de CV. Porém, no momento de se expressarem através da escrita, 

fazendo uso de um determinado gênero textual, a gramática normativa não fornece 

um quadro teórico consistente para uma análise satisfatória, uma vez que trabalha 

na perspectiva da homogeneidade da língua e, portanto com uso de regras fixas 

utilizadas em qualquer situação comunicativa. 

Com base em resultados de pesquisas anteriores Falcão (2005), e na busca 

de compreender os componentes semânticos, cognitivos e pragmáticos que 
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interpelam as construções discursivas, nos direcionamos para o desenvolvimento de 

uma investigação que evidencie o estudo da língua efetivada no discurso4. 

Analisamos a CV na construção VS em situações reais de comunicação, para tanto 

utilizamos como corpus o banco de dados fornecidos pelo grupo de pesquisa 

Discurso e Gramática (D&G) do Natal. 

Esta segunda pesquisa avançou em relação à nossa primeira, por intensificar 

e expandir nossas análises sobre o estudo de interação entre língua/gramática e 

gramática/cognição. Nosso interesse, neste momento, voltou-se para as motivações 

icônicas presentes na CV da construção VS presentes no D&G do Natal, buscamos 

alternativas que descrevessem e explicassem esse tipo de construção. Para tanto, 

analisamos os aspectos morfossintáticos, pragmático-discursivos e semântico-

cognitivos a partir da perspectiva da LFCU. 

Assim, a opção por esta temática justifica-se principalmente pela necessidade 

de maiores discussões sobre a CV da construção VS, e pelo interesse em conhecer 

os diferentes contextos de uso dessa estrutura. Além disso, são urgentes as 

discussões no meio acadêmico e, consequentemente, nas salas de aula do Ensino 

Básico sobre a diversidade de construções formuladas a partir do ato comunicativo. 

Nosso intuito foi estabelecer uma relação entre teoria e prática; discurso e 

gramática; cognição e processo linguístico. 

Desse modo, consideramos que uma investigação que expresse, por meio do 

discurso real, a forma como está sendo efetivada a CV na construção VS é 

extremamente relevante, tendo em vista que as anotações verificadas nesses 

discursos poderão servir de reflexão para (i) descrição dos componentes 

morfossintáticos e discursivo-cognitivos que constituem o Português Brasileiro, a 

partir da observação da língua em funcionamento; (ii) fortalecimento dos estudos 

teórico-analítico vinculados ao Grupo de Pesquisa de Estudos Funcionalistas 

(GPEF), apontando caminhos para compreensão e análise linguística da CV em 

construções VS, a partir dos diferentes contextos sociodiscursivos, possibilitando 

uma linha investigativa direcionada à integração discursivo-gramatical; (iii) 

contribuições, advindas da investigação das motivações sociodiscursivas e 

cognitivas, do aspecto concordância verbal, para elaboração de gramáticas 

pedagógicas que ajudem a suscitar a maneira de abordar estruturas que estão em 

                                                           
4
 Nesta acepção, discurso é tomado como uso criativo da língua em contextos de comunicação. 
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desacordo com o padrão convencional, mas que se concretizam em situações reais 

de interação verbal.   

Diante do exposto, os objetivos da nossa pesquisa são, pois, os seguintes: 

 Objetivo Geral 

- Analisar a concordância verbal nas construções oracionais VS na língua 

falada e escrita na cidade do Natal. 

 

 Objetivos Específicos 

 

a) Verificar as tendências de uso da construção VS na língua falada e 

escrita dos natalenses nos diferentes níveis de estudos; 

 

b) Descrever como se organiza a concordância verbal em construções 

oracionais VS na língua falada e escrita dos natalenses a partir dos 

princípios de Iconicidade e de Marcação; 

 

c) Analisar a concordância verbal em construções VS, segundo os aspectos 

pragmático-discursivos e semântico-cognitivos. 

 

Para atingirmos o principal objetivo desta investigação adotamos os princípios 

teórico-metodológicos da LFCU com base, principalmente, em Tomasello (2003) e 

Bybee (2016), Martellota (2008), Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013), Furtado da 

Cunha (2012), Dubois, Votre (2012) e as categorias de análise Iconicidade e 

Marcação na visão de Givón (1990, 1995) e Dubois, Votre (2012).  Admitimos, assim 

como Bybee (2016), o princípio de reflexão da língua como sistema adaptativo, que 

recebe influências cognitivas, culturais/ sociais e, portanto, a gramática poderá ser 

afetada pelo uso da língua.     

 Em consonância com a classificação de Rodrigues (2013), como também de 

investigações que tem a LFCU como orientação teórica, dentre elas Andrade (2017) 

Arena (2015) e Figueiredo (2015) nossa pesquisa se associa quanto à modalidade 

de pesquisa como quali-quantittiva, pela relevância que possui as interpretações e o 

percentual de frequência na dinâmica de investigação do estudo de corpus; em 

relação aos objetivos como explicativa, por descrever e interpretar as construções 
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VS, e quanto às técnicas de pesquisa como documental, uma vez que os dados 

coletados não passaram por tratamento científico no que se refere ao componente 

CV na construção VS a partir da interface da LFCU. 

Nesse prisma, acreditamos que nossos estudos teceram elementos que 

contribuem tanto para a pesquisa acadêmica, pois reflete sobre um aspecto da 

língua portuguesa em funcionamento, fazendo uso de práticas discursivas reais, 

como para o professor de português, pois nosso objeto de pesquisa é estudado, tal 

como ele é usado por alunos reais, inseridos em um processo comunicativo que 

utiliza a língua oral e a língua escrita a partir de situações cotidianas. Assim, 

entendemos ser relevante para professor e aluno estudar o aspecto CV a partir de 

construções efetivadas na interação verbal, explorando a premissa de que a língua é 

usada, essencialmente, para atender a necessidades comunicativas, abrindo, com 

isso, outras possibilidades de abordagem dessa construção gramatical. 

Para dar conta desses objetivos, organizamos nossa dissertação em seis 

capítulos. No primeiro capítulo, contextualizamos a temática estudada. 

Apresentamos ao leitor o assunto que investigamos nesta pesquisa, ou seja, o 

objeto de estudo. Em seguida situamos o trabalho no universo da pesquisa 

linguística, trazendo à baila nossos objetivos; mencionamos a relevância da temática 

no contexto acadêmico e social e apresentamos a metodologia, o caminho 

percorrido para concretização deste estudo. Por último, apresentamos de forma 

resumida as demais partes que compõem esta pesquisa. 

No segundo capítulo, fazemos uma discussão panorâmica acerca da CV na 

visão da GN, para tanto utilizamos os apontamentos de Cunha e Cintra (2001), 

Pasquale e Ulisses (2003); Bechara (1991) e Rocha Lima (1999); depois 

direcionamos o entendimento da CV a partir de uma perspectiva mais funcional, 

incorporando esse aspecto gramatical em um processo dinâmico sujeito a variações 

em decorrência das diferentes situações comunicativas. Os pesquisadores que 

desencadeiam essa reflexão são, Castilho (2014), Bagno (2017), Perini (2007), 

Macambira (1993), Traváglia (2011) e Vieira (2014). 

No terceiro capítulo, iniciamos a discussão teórica que embasa esta pesquisa. 

De início, realizamos um breve percurso teórico da LFCU, começando pela reflexão 

sobre a concepção de linguagem enquanto mecanismo que propicia a relação do 

homem com o mundo, passando pelos apontamentos da Linguística Formal e da 

Linguística Funcional, priorizando as orientações da Linguística Funcional por 
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entender que a linguagem evolui de acordo com o tempo e o espaço sócio cultural. 

Em seguida pontuamos sobre os pressupostos teóricos funcionalistas e suas 

diferentes vertentes. Por último, verticalizamos nossa atenção para a LFCU como 

vertente da Linguística funcional norte-americana, direcionando os princípios teórico-

metodológicos e enfatizando as peculiaridades dessa abordagem, com foco nas 

categorias de análise Iconicidade e Marcação.  

No quarto capítulo, mapeamos as orientações metodológicas, apontando os 

caminhos percorridos para concretização desta investigação. Apresentamos assim, 

a abordagem e o tipo da pesquisa, o corpus e os procedimentos de análise dos 

dados. 

No quinto capítulo, fazemos uma descrição e interpretação dos elementos 

internos e externos nas construções VS presentes no D&G do Natal, para 

compreendermos o processo de efetivação da CV. Assim, interpretamos as 

construções elencadas à luz da LFCU e de forma mais específica, através das 

categorias de análise Iconicidade e Marcação, para por fim compreendermos como 

são construídas as estruturas VS. 

 No sexto capítulo, realizamos as conclusões do nosso trabalho. Retomamos 

os objetivos, tecemos comentários sobre as discussões feitas a partir do objeto 

investigado e apresentamos algumas compreensões sobre o aspecto gramatical 

concordância verbal, o que a nosso ver, poderá contribuir para novas pesquisas que 

se voltem para a reflexão da língua como lugar próprio de mudança. 

Ainda de acordo com o âmbito investigativo que pauta esta pesquisa, 

enfatizamos a importância de incluímos os estudos da LFCU no ensino de Língua 

Portuguesa, uma vez que essa vertente teórica explora o uso dos elementos 

linguísticos com ênfase no potencial pragmático-discursivo, apontando que o cerne 

do estudo das manifestações linguísticas não é revelada na Gramática Tradicional, 

mas sim nas interações e objetivos comunicativos.  

  Assim, no próximo capítulo refletimos sobre o aspecto CV, a partir do âmbito 

da versão canônica da Gramática Tradicional, como também de pesquisas que 

revelam a importância dos componentes extralinguísticos na formação discursiva de 

construções envolvendo VS.  
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2 A RELAÇÃO SUJEITO-VERBO: ESTUDOS ACERCA DA CONCORDÂNCIA 
VERBAL 
 
 
 O centro de atenção deste capítulo é o direcionamento dado à Concordância 

Verbal nos estudos da gramática tradicional e da linguística centrada no uso. 

Tratamos da abordagem de gramáticos mais contemporâneos, como também de 

gramáticos consagrados pela tradição. Alguns com maior aceitação na academia 

pelas discussões e ótica que abordam as estruturas gramaticais, outros tidos como 

referência obrigatória nas escolas de Ensino Básico, e ainda mencionamos aquele 

que apresenta destaque e prestígio na mídia televisiva. Mencionamos os 

apontamentos de Bechara (1991), Rocha Lima (1999), Cunha e Cintra (2001) e 

Pasquale e Ulisses (2003), no tocante à regra geral de concordância, dos exemplos 

padrões que ilustram os casos elencados pelos gramáticos e das várias normas de 

exceções.  

Em outro tópico, tentamos estabelecer a relação da norma prescrita na 

gramática tradicional e as construções efetivadas pelo falante, levando em 

consideração aspectos internos e extralinguísticos. Para tanto, nos reportamos a 

linguistas que discutem esse fenômeno gramatical em uma abordagem mais 

condizente com a língua cotidiana do falante, considerando critérios estruturais e 

também semântico-pragmáticos. São eles: Castilho (2014), Bagno (2017), Perini 

(2007), Macambira (1993), Travaglia (2011) e Vieira (2014). Dessa forma, o 

desdobramento deste capítulo nos reporta a duas perspectivas de trabalho com a 

língua. A primeira tem como tópico de estudo a língua escrita padrão, enquanto a 

outra tem como centro de pesquisa a língua manifestada em uso. 

 

2.1 A abordagem normativa da concordância verbal 

 

O processo de Concordância Verbal (CV) na língua portuguesa, assim como 

em outros países, é estabelecido como mecanismo que liga sujeito e verbo, através 

das marcas de número e gênero, construindo assim uma estrutura dependente entre 

todos os elementos do sintagma. Em outras palavras, a concordância reitera 

algumas informações sintáticas e/ou semânticas. Para tanto, estabelece uma regra 

prioritária (i) marcação em todos os constituintes do sintagma. Variações dessa regra 

acontecem na língua portuguesa, mas não são aceitas pela gramática normativa. 
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(a) As meninas gostam de brincar durante a aula. 

(b) As menina gosta de brincar durante a aula. 

(c) Nós gosta de brincar. 

Verificamos em (a) que todos os constituintes apresentam marcações de 

gênero e número. O sujeito (As meninas) apresenta marcas de concordância com o 

seu verbo (gostamos), já em (b) somente o determinante (As) apresenta marca de 

número os demais constituintes não trazem essa informação. Em (c) temos outra 

construção existente na língua portuguesa, mas apontada como erro pela GN, o 

verbo (gosta) não faz a flexão de número com seu sujeito (Nós). Construções como 

as exemplificadas em (b) e (c) estão presentes na fala e escrita do falante da língua 

portuguesa, mas não gozam de prestígio nas camadas intelectuais e, portanto, 

devem ser evitadas. Em conformidade com a tradição normativa, o fenômeno da 

concordância foi concentrado na abordagem de regras categóricas, a gramática 

normativa até faz menção às relações e possíveis variações na concordância verbal, 

porém não justifica a existência de estruturas variáveis entre o Sujeito/Verbo (SV) e 

Verbo/Sujeito (VS). De acordo com Bechara (1999) é necessário atenção à liberdade 

de concordância que a língua brasileira proporciona, para não ocasionar dúvidas, 

principalmente no que se refere à língua oral, pois o fluxo de pensamentos é 

contínuo e instantâneo não tendo, muitas vezes, tempo para estruturar a oração. 

Ainda segundo Bechara (1999) a língua escrita é mais formalmente elaborada, 

dispondo de meios para evitar certas discordâncias. 

Para definir os estudos em torno da concordância verbal, a GN em geral 

estabelece algumas subdivisões: concordância de palavra para palavra; 

concordância entre palavra e sentido e casos de exceções. 

Na explanação de Cunha e Cintra (2001) a solidariedade entre o verbo e o 

sujeito manifesta-se na variabilidade do verbo para conformar-se ao número e a 

pessoa do sujeito. Assim, construções do tipo “Nós gosta de conversar durante a 

caminhada” não apresentam legitimidade. O mesmo princípio vale à gramática de 

Pasquale e Ulisses (2003) quando define o mecanismo de ligação da concordância 

entre verbo e sujeito, ou seja, sujeito no singular – verbo no singular, sujeito no plural 

– verbo no plural. 

Rocha Lima (1999) segue o mesmo aspecto normativo, ele vincula a 

concordância a dois casos gerais, (i) existindo um só núcleo com ele deve concordar 

o verbo em pessoa e número (ii) mais de um núcleo o verbo irá para o plural e para 
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a pessoa que tiver prevalência. 

 É notório que, a CV é abordada pela GN de forma muito ampla, duas regras 

básicas norteiam o princípio geral desse aspecto gramatical. Esse enquadramento 

normativo busca uma padronização das construções envolvendo SV e VS o que 

estabelece uma moldagem da língua à variedade padrão. Essa observação se torna 

mais visível nas gramáticas aqui focalizadas: Moderna gramática portuguesa, de 

Evanildo Bechara (1999), Nova Gramática do Português Contemporâneo de Cunha 

e Cintra (2001) e Gramática Normativa da Língua Portuguesa de Rocha Lima 

(1999). 

 Fundamentados na concepção de língua enquanto fenômeno homogêneo e, 

portanto, apoiados em critérios internos para estruturação da sintaxe, a Gramática 

Normativa (GN) estabelece um número considerável de normas objetivando a 

sistematização das construções SV e VS na tentativa de evitar “erro” de 

concordância. Observemos então, algumas das formulações dos casos, que 

segundo a GN, necessitam ser estudados para que o falante escreva fazendo uso 

das marcas de plural, e evite falha na comunicação. 

Um dos casos particulares encontrados em todos os manuais de gramática é 

o de sujeito composto por diferentes pessoas gramaticais. Segundo Pasquele e 

Ulisses (2003), a concordância deve ser feita no plural, obedecendo ao seguinte 

esquema: a primeira pessoa prevalece sobre a segunda pessoa, que por sua vez, 

prevalece sobre a terceira. Vejamos de uma outra forma: 

 

(i) 1ª e 2ª – o verbo vai para o plural na 1ª 

(ii) 2ª e 3ª – o verbo vai para o plural na 2ª 

 

Ainda de acordo com esse caso, segundo Pasquale e Ulisses (2003), existe 

nesse mesmo espectro uma particularidade: quando o sujeito composto é formado 

por um elemento de segunda e um de terceira pessoa é possível empregar o verbo 

na terceira pessoa do plural, pois se encontram casos como estes em muitos dos 

bons escritores. 

 Notamos que a justificativa dada a essa exceção não é devido à regularidade 

do uso, ou mesmo por objetivos pragmáticos, mas por observações em falas e 

escritas de pessoas que constituem uma elite socioeconômica/cultural e, portanto, é 

aceitável a variação da norma. Desse modo Cunha e Cintra (2001), a exemplo dos 
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gramáticos anteriores mencionados, explicitam as mesmas normas em relação à 

concordância com o sujeito composto, contudo fazem uma reflexão mais pertinente. 

Para eles, “na linguagem corrente do Brasil, evitam-se as formas do sujeito 

composto que levam o verbo à 2ª pessoa do plural, em virtude do desuso do 

tratamento vós e também da substituição do tratamento tu por você, na maior parte 

do país” (CUNHA e CINTRA, 2001, p. 498). Percebemos que mesmo de forma 

cautelosa, os gramáticos admitem a influência de fatores extralinguísticos na 

estrutura da concordância. 

 Verificamos que este caso de concordância com sujeito composto é 

ressaltado por Rocha Lima (1999) como pertencente à regra geral e não como caso 

particular. No que se refere ao caso (de exceção) em que o sujeito é formado pela 2ª 

e 3ª pessoa, Rocha Lima (1999, p. 389), assim com os demais gramáticos, 

apresenta o seu posicionamento:  

 

Deve notar-se que não é fácil documentar a sintaxe canônica, isto é 
tu + ele+ vós na linguagem contemporânea do Brasil. Entre nós o 
uso corrente culto, assim oral como escrito, parece inclinar para a 
concordância na 3ª pessoa do plural. 
 

 Mais uma vez, percebemos a presença de uma língua em movimento, 

alterada de acordo com a frequência do uso. Mesmo sendo omitidas informações 

mais detalhadas sobre a exceção dessa regra, explicações que abordassem os 

critérios funcionais que levaram os falantes a variarem a construção proposta pela 

GN, Rocha Lima (1999) deixa transparecer que a formulação interna da gramática é 

afetada pelas mudanças ocorridas no tempo e no espaço.  

Notamos que a explicação resumida e prescritiva é algo comum entre os 

autores. Nessa mesma linha de raciocínio, Bechara (1999) nos diz: “Ou porque 

avulta como ideia principal o último sujeito ou porque, na língua contemporânea, vai 

desaparecendo o tratamento “vós”, nestes casos, a norma consagrou o verbo na 3ª 

pessoa do plural”. Mais uma vez, a configuração que prevalece é a do domínio 

formal, o autor está sempre enfatizando palavras que têm um valor semântico 

direcionado a tradição, a prescrição, como as palavras “norma” e ”consagrou”. Não 

vemos a presença de palavras que reativem a memória para a ideia de movimento, 

uso, adaptação. 

 Um outro caso comum entre as gramáticas em análise e que normalmente 



30 
 

provoca dúvida, polêmica no momento de se fazer a concordância é o caso do verbo 

ser. Esse tipo de concordância, como os próprios Pasquale e Ulisses (2003) 

salientam, é absolutamente particular e rica em detalhes. Nos estudos gramaticais 

da abordagem normativa, encontramos de forma resumida e descontextualizada 

cinco casos desses “detalhes”. Segundo prescrições desses autores, em várias 

situações, o verbo “Ser” deixa de concordar com o sujeito para concordar com o 

predicativo, podendo ocorrer a concordância também com um outro termo, a 

depender do termo que se queira dar ênfase. Dentre essas várias construções 

destacam-se na Gramática da Língua Portuguesa de Pasquale e Ulisses (2003, p. 

474) as constituídas com base nos seguintes casos: 

 

(i) Dois substantivos comuns, quando colocado entre um substantivo 
comum no singular e outro no plural, o verbo ser tende a ir para o 
plural, independentemente da ordem dos substantivos, poderá ficar 
no singular por motivo de ênfase; 
(ii) Um nome próprio e um comum – quando colocado entre um nome 
próprio e um comum, o verbo „ser‟ tende a concordar com o nome 
próprio. Entre um pronome pessoal e um substantivo, o verbo 
concorda, com o pronome; 
(iii) Um substantivo e um pronome – quando colocado entre um 
substantivo e um pronome que não seja pessoal, o verbo „ser‟ tende 
a concordar com o substantivo; 
(iv) Quantidade – nas expressões que indicam quantidade, o verbo 
ser é invariável. 
(v) Tempo – nas indicações de tempo, o verbo ser concorda com a 
expressão numérica mais próxima. 

   

 As formulações dos casos com o verbo “ser” abordados por Cunha e Cintra 

(2001) na Nova Gramática do Português Contemporâneo, envolvem mais duas 

situações: oração iniciada pelos pronomes interrogativos Que e Quem, o verbo ser 

irá concordar com o seu predicativo; sujeito constituído por um dos pronomes isto, 

isso, aquilo, tudo ou o com valor de aquilo e o predicativo vem expresso por 

substantivo no plural o verbo ser irá para o plural, conforme ilustra o exemplo: Tudo 

na vida são verdades de relação. 

 A justificativa utilizada por Cunha e Cintra (2001) para esses dois casos de 

concordância com o verbo ser é muito objetiva. Argumentam que essa estrutura se 

explica pela tendência que tem nosso espírito a preferir destacar como sujeito o que 

representamos por palavra nocional, pois, esta alude a realidades mais evidentes. 

 Destacamos ainda, de acordo com os estudos destes gramáticos, os casos 

em que o verbo ser deverá fazer a concordância no plural. 
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 Quando há sujeito como uma expressão de sentido coletivo, e 

 Nas orações impessoais. 

Ainda com base nas prescrições normativas de Cunha e Cintra (2001) se o 

sujeito for nome de pessoa ou pronome pessoal, o verbo ser, normalmente, 

estabelece a concordância com ele, qualquer que seja o número do predicado. 

Orações como “Oito anos sempre é alguma coisa” ilustram a regra que 

afirma: se o sujeito é constituído de uma expressão numérica considerado em sua 

totalidade, o verbo ser fica no singular. Sobre esse assunto, Rocha Lima (1999) 

promove uma discussão referente à concordância especial do verbo ser através de 

seis casos, os quais todos já foram aqui descritos sobre a ótica de outros 

gramáticos. Algumas regras são expostas com as mesmas palavras por Cunha e 

Cintra (2001), bem como Pasquale e Ulisses (2003), outras são mais detalhadas, 

com outros enfoques. 

 Assim, através de exemplos prototípicos como “Eram tudo travessuras de 

criança”, Rocha Lima (1999) apresenta a sintaxe da concordância do verbo ser em 

orações em que o sujeito é um pronome interrogativo ou demonstrativo e o 

predicativo um substantivo plural. Essa norma é abordada por Cunha e Cintra 

(2001).  

Do mesmo modo, Bechara (1999), também alarga nossas reflexões 

relacionadas ao estudo da concordância verbal. Em sua exposição estabelece 

alguns casos em que o verbo ser se acomoda ao predicado, especialmente quando 

se acha no plural. Dentre eles, está o caso do sujeito formado por pronomes 

interrogativos, discutido por Rocha Lima (1999), já mencionado nessa seção. 

Segundo Bechara, tende a ir para o plural construções em que o verbo ser é 

empregado, impessoalmente nas indicações de horas, datas, distância. Rocha Lima 

(1999), prescreve essa mesma orientação, segundo ele quando o verbo ser é usado 

impessoalmente a concordância efetiva-se com o predicativo. Assim diremos: 

 Hoje é dia 31 de outubro. 

 Hoje são sete de março. 

Um outro caso discutido pelos gramáticos é o da concordância com o sujeito 

indeterminado. Tradicionalmente sabe-se que o pronome se exerce diferentes 

funções, dentre as quais, segundo Pasquale e Ulisses (2003), há duas de particular 

interesse para a concordância verbal: quando é índice de indeterminação do sujeito 

e quando é partícula apassivadora. Para que o falante saiba diferenciar essas duas 
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funções e consequentemente empregue a concordância correta Pasquale e Ulisses 

(2003), estabelecem duas regras que determinam a função, são elas: 

 Quando é índice de indeterminação do sujeito, o se acompanha verbos 

intransitivos, transitivos, transitivos indiretos e de ligação, que 

obrigatoriamente são conjugados na terceira pessoa do singular. 

 Quando é pronome apassivador, o se acompanha verbos transitivos 

diretos e indiretos na formação da voz passiva sintética, o verbo deve 

concordar com o sujeito paciente da oração. 

Cunha e Cintra (2001) adotam essa mesma segmentação. De acordo com 

eles é corrente considerar o se como partícula apassivadora em construções do tipo, 

“Vendem-se casas documentadas”. Nessa oração, Casas documentadas, seria o 

sujeito do verbo passivo, a flexão do verbo (vendem) acontece por força de 

consequência trazendo a marca de plural e concordando com o sujeito. 

 Segundo Rocha Lima (1999), merece atenção especial construção do tipo, 

“Regulam-se relógios”. Nessa oração, temos uma construção VS, o verbo (regulam) 

acompanhado da partícula se é anteposto de substantivo no plural (relógios). De 

acordo com esse gramático, neste tipo de estrutura o substantivo, representado 

geralmente por ser inanimado, funciona como sujeito da oração, logo com ele deve 

concordar o verbo. De acordo com as discussões deste autor, neste tipo de 

construção, a índole da língua portuguesa inclina para a posposição do sujeito ao 

verbo. Este gramático explicita ainda que se o nome estiver precedido de 

preposição, o verbo ficará no singular. O mesmo acontece quando o verbo é 

intransitivo ou empregado como tal. 

 A Moderna Gramática de Bechara (1999) aborda esse mesmo caso sob o 

título: “A concordância” com o verbo na passiva pronominal, explicitando que a 

língua padrão pede que o verbo concorde com o termo que a gramática aponta 

como sujeito. Bechara (1999) apresenta ainda a orientação de que se o verbo 

estiver no infinitivo com o sujeito explicito, o normal é usar o infinitivo flexionado. 

Diante da observação e análise de alguns dos casos padrão e outros não 

padrão de concordância verbal, discutidos com base em gramáticos consagrados 

pela tradição normativa, alguns com uma maior aceitabilidade nas academias tendo 

em vista as discussões e ótica que abordam os aspectos da gramática; outros tidos 

como referência obrigatória nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio, 

concursos, como também de maior prestígio na mídia, percebemos que os autores 
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optam pela abordagem tradicional da língua. Consideram para formulação do 

discurso a tradição normativa, a prescrição da regra padrão e a conexão interna dos 

constituintes, logo sujeito no singular, verbo no singular. Caso aconteça alguma 

exceção dessa norma, a estruturação linguística deve obedecer a uma das 

prescrições elencadas pela GT. 

Nesse panorama, questionamos: Como abordar construções linguísticas VS 

não previstas pela GT? Quais os critérios devem ser considerados? Serão sempre 

apontados como erro linguístico e/ou falta de conhecimento das normas de 

funcionamento da língua manifestações que fogem às regras estabelecidas pela 

GN? Como explicar construções em que o verbo não concorda com seu sujeito, 

casos esses presentes no D&G (1998, p. 146): “... algumas partes do quintal... como 

disse... É encimentada outras não”. Na oração focalizada observamos que o verbo 

(É) está no singular e o sujeito (algumas partes do quintal) está no plural. Conforme 

notamos, o falante optou pela construção do verbo no singular, interessa-nos saber 

o entorno que motivou essa construção, qual o contexto estrutural e pragmático-

cognitivo dessa formulação. 

É necessário também ressaltarmos que o discurso é uma fonte essencial de 

informações referentes às manifestações e aos processos cognitivos, o que nos 

possibilita o entendimento de que as formas linguísticas cedem espaço para 

diferentes funções, permitindo ao falante criar novos significados, mediados pelo 

curso da interação. 

 Em resumo, a GT elenca casos prototípicos5, casos particulares, de destaque 

e casos especiais objetivando apresentar a forma correta de efetivar a concordância 

verbal nas variadas construções formuladas pelo falante e, para isso utilizam, 

geralmente, exemplos de escritores renomados da literatura. Além disso, 

apresentam construções soltas, descontextualizadas, modelos de estruturas que se 

distanciam dos contextos de uso, o que salienta uma dicotomia entre teoria e 

prática. É como se o falante tivesse que moldar sua fala aos casos de construções 

envolvendo sujeito e verbo prescritos na GT. 

 Dada essa breve noção acerca da CV na visão da GT, vimos que o processo 

estrutural se dá quando todas as marcas de CV do sujeito flexionam-se com as do 

verbo, tornando-se, portanto, uma regra obrigatória. Assumir esse posicionamento 

                                                           
5
 Nesta acepção, prototípicos, refere-se a casos canônicos, modelos de uso da língua. 
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implica a sistematização complexa de normas consistentes que atendam aos 

objetivos discursivos do falante. Acrescentamos que o processo comunicativo é 

muito dinâmico, pois tende de acompanhar as mudanças linguísticas ocorridas no 

tempo e no espaço. A estrutura gramatical, por sua vez deve refletir sobre os usos 

da língua, portanto os casos em torno das construções VS precisam discutir as 

ocorrências que manifestam regularidades nos discursos orais e escritos dos 

falantes não só no tempo diacrônico, mas também no processo interativo atual. 

Dizemos isso, com o intuito de, mais a frente, podermos compreender, a partir 

do tópico que se segue, como a CV passa de uma abordagem exclusivamente 

estrutural – em que se tem um modelo de normas a ser seguido – para uma ótica de 

gramática mais dinâmica, em que a CV é defendida a partir de princípios 

comunicativos, onde vários componentes adentram para atender à estrutura do 

discurso, sem que se postule a imposição de uma norma para atender uma escrita 

padrão. 

 

2.2 A gramática revelada nos usos: a CV em foco nas pesquisas linguísticas 

 

Ao longo da subseção anterior, pudemos compreender as diferentes nuances 

da GT na abordagem do componente gramatical, CV. Os pontos destacados servirão 

para endossar a discussão sobre a CV, presente na construção VS. Para tanto, 

amparamo-nos nas discussões de Castilho (2014), Perini (2007), nas pesquisas de 

Bagno (2017), Vieira (2014) e Travaglia (2011), e nos apontamentos teóricos de 

Macambira (1993), que já na década de 90 chamava à atenção para o deslocamento 

do sujeito dentro de uma estrutura linguística. 

Nos termos da GT, conforme foi visto, a CV estabelece uma conexão 

morfológica entre o sujeito e o verbo, logo se houver marcação de plural no sujeito 

deverá existir marcação de plural no verbo. No entanto, quando focalizamos a língua 

em uso, as construções em torno do verbo e do sujeito corporificam outros 

elementos o que proporciona estruturas não mencionadas na GN.   

Castilho (2014), através da Nova gramática do português brasileiro, traz à 

baila uma perspectiva de estudo da CV mais aberta e próxima das construções 

linguísticas manifestadas pelo falante. Quando define uma espécie de regra geral 

para esse componente gramatical, reconhece que existe uma redundância de 
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formas nos constituintes da oração. Ou seja, as marcas de número aparecem no 

sujeito e no verbo, conforme exemplo: “As portas da cidade caíram ante o ímpeto 

das tropas invasoras”. Nessa oração, Castilho (2014) destaca as marcas de 

repetição de número presentes no constituinte nominal e verbal. Ao se referir à 

organização interna dos elementos linguísticos na oração, Castilho (2014), 

argumenta que a sentença é assimétrica com relação à CV. Segundo ele, (2014, p. 

412): 

 

No PB padrão, o verbo concorda em pessoa e número com seu 
sujeito, e não concorda com os argumentos internos nem com os 
adjuntos. A assimetria vem daí: concordância com o sujeito, expresso 
no caso reto, não concordância com os complementos, expressos 
nos casos oblíquos. 
 
 

 Como vemos, Castilho (2014) investiga não só o que diz a norma padrão 

acerca da CV e, em uma postura mais funcionalista, questiona a norma considerada 

padrão de empregar a concordância em construções SV/VS, nelas o verbo deve 

concordar com o sujeito e não com seus complementos (objeto direto e indireto). 

Tipologicamente, o PB é classificado como sendo de ordenação SVO (Sujeito-Verbo-

Objeto), no entanto, nem sempre o falante consegue moldurar seu discurso a essa 

estrutura. É o que vemos no D&G, (1998, p.120) através da Amostra (1): 

 

Amostra (1) 

É... o primo dele... que vigia a clínica...mora ele...a esposa e os dois filhos...uma menina 
e um menino...aí ...nesse quarto menor...eles moram nesse quarto menor por não ficar de 
frente...o maior fica de frente ao portão... Então dá pra ver o movimento, né?! 

 

 
Na amostra (1) o constituinte nominal (a esposa e os dois filhos... uma menina 

e um menino) encontra-se posposto ao constituinte verbal (mora), e este não 

promove a concordância no plural. Construções como essas são comuns no PB, 

porém grande parte das gramáticas normativas ignoram os usos, formas e 

processos linguísticos que não atendem a norma padrão. Castilho (2014, p. 412) 

reconhece a configuração de outras regras de concordância. São elas:  

(1) Concordância verbo-sujeito;  

(2) Concordância verbo-adjunto adnominal genitivo e 

 (3) Concordância verbo-complemento.  
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Com relação ao caso (1), Castilho (2014, p. 412) apresenta a seguinte 

exemplificação: 

 

(1a) [+] Deus deu o mundo aos animais, o homem lhes deu a jaula. 

(1b) [-] Os filhos sai de manhã só chega de noite (exemplo de 

Hora/Espínola, 2004). 

(1c) [-] Nossa, ficou demais [de boa] as fotos! 

 

Em (1a) temos duas orações, ambas obedecem à sequência SVO.  Na 

primeira oração o sujeito (Deus), ligado diretamente ao verbo (deu) promove a 

concordância no singular. A mesma estrutura é evidenciada na segunda oração. O 

verbo (deu) concorda com sujeito anteposto (o homem). Já no exemplo (1b) temos 

uma variação dessa estrutura. No sujeito (Os filho) apenas um dos constituintes, (o 

adjunto adnominal “Os”) traz a marca de plural. Os verbos da oração (sai e chega) 

também não manifestam a redundância de número, plural.  

Assim, em ilustração à regra (2), Castilho (2014) apresenta duas construções:  

(2a) [+] O aumento desses crimes estão provocando situações irreversíveis;  

(2b) [-] O aumento desses crimes está provocando situações irreversíveis. 

Dessa forma, no exemplo (2a) o verbo (estão) acompanha o número, plural, 

do sujeito (situações irreversíveis). Já em (2b) temos uma outra configuração, o 

verbo (está) não promove a concordância com o sujeito (situações irreversíveis), 

mas sim com o adjunto adnominal (o aumento) que está anteposto ao verbo. 

O terceiro caso evidenciado por Castilho (2014) é acerca da concordância 

verbo-complemento. Tomemos as exemplificações (3a e 3b) a título de 

embasamento:  

(3a) [+] Morador do bairro há muitos anos compraram cestas de alimento 

para os flagelados; 

 (3b) [-] Morador do bairro há muitos anos comprou cestas de alimento para 

os flagelados. 

Conforme observamos em (3a) o verbo (compraram) concorda com seu 

sujeito (cestas de alimentos), já em (3b) temos verbo (comprou) no singular e sujeito 

(cestas de alimento) no plural. O verbo manifesta concordância com o complemento 

pré-verbal (morador do bairro). 
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Com relação ao tipo de construção presente em (3b), Bagno (2017) salienta 

que esse é um fenômeno já bem implantado na gramática do PB e, portanto, assim 

como abordado a estrutura presente em (3a), a concordância verbo-complemento 

também deve ser validada. Para melhor entendimento, tomemos como ilustração o 

quadro apresentado por (BAGNO, 2017, p.118): 

 

Quadro 01- Concordância Verbal: vernáculo x tradição 

VERNÁCULO GERAL BRASILEIRO TRADIÇÃO GRAMATICAL 

Começou as férias Começaram as férias 

VERBO 
unipessoal 

SINTAGMA NOMINAL 
Absolutivo, 
Nem sujeito, nem 
objeto 

VERBO 
Intransitivo, 
pessoas 

SINTAGMA NOMINAL 
Sujeito 

REGRA 
Na ordem V – SN deixa de ser analisado 
como sujeito e, por ocupar o lugar 
sintático do objeto, não concorda com o 
verbo 

REGRA 
Na ordem V – SN, o SN é analisado 
comosujeito e, portanto, concorda com o 
verbo. 

Fonte: Bagno (2017, p.118).  

 

O quadro acima, certamente, viabiliza a reflexão de uma construção 

linguística já registrada na fala e escrita do PB. Nesse segmento, Bagno, (2017, p. 

119) afirma que: “[...] já é regra firmada no PB a manutenção do verbo no singular 

com o sujeito posposto seja ele simples ou composto, no singular ou no plural”. 

Assim, para que se tenha consistência teórica, mais um caso de construção 

envolvendo a CV deve ser inserida, de forma sistemática nos manuais gramaticais. 

Nesse caso, uma coisa leva à outra. Se as construções envolvendo SV e VS irão 

depender das circunstâncias do discurso, as regras de concordância também estão 

sujeitas a variações.  

Castilho (2014) ainda pontua alguns fatores que podem proporcionar 

alteração na regra de CV. São eles: 

(i) Saliência morfológica 

Existe uma relação entre a tonicidade e o número de sílabas. A saliência 

morfológica maior acarreta mais casos de concordância do que a saliência menor. 

Vejamos as construções abaixo: 

(4a) Esses meninos são muito desobedientes. 

(4b) Eles fala que eles faz o que eles quer. 

Segundo Castilho (2014, p. 118):  
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A concordância observada em (4a) se deve à distância entre a forma 
singular é e a forma plural são. A ausência de concordância em (4b) 
se deve à proximidade mórfica entre as formas singular fala, faz e 
quer e as formas plurais falam, fazem e querem. 
 
 

Neste âmbito, Castilho (2014) evidência que as formas verbais mais notórias 

são as marcadas no plural, já as formas, foneticamente menos perceptível, não 

apresentam marca de número. 

(ii) Proximidade/distância entre o verbo e o sujeito 

 Quando o verbo se localiza ao lado do sujeito, há mais possibilidade de 

ocorrer a concordância do que quando o verbo se encontra distanciado. 

(5a) As contas pesaram muito na minha decisão de fazer mais economia. 

(5b) As contas deste ano, sobretudo depois que eu tive um pequeno 

aumento salarial, pesou na minha decisão de fazer mais economia. 

Em (5a) o verbo (pesaram) está ligado diretamente ao sujeito (As contas). Na 

construção (5b), o sujeito (As contas) localiza-se no início da oração e o verbo 

(pesou) aparece no final da construção. 

(iii) Posição do sujeito na sentença 

Sujeito anteposto ao verbo motiva a concordância, já sujeito posposto ao 

verbo desfavorece a concordância. 

(6a) As roupas que você encomendou já chegaram, depois de muita espera. 

(6b) Chegou, depois de muita espera, as roupas que você encomendou. 

Percebemos que em (6a) o sujeito (As roupas) encontra-se no início da 

oração e o verbo (chegaram) apresenta-se posposto ao sujeito e com ele 

concordando em número plural, diferentemente da estrutura presente em (6b). Nela 

o verbo (Chegar) inicia a oração e o sujeito (as roupas) é distanciado do verbo por 

uma oração intercalada, o que predispõe a não realização de concordância entre o 

verbo e o sujeito. Por isso, se diz que quanto maior a distância entre esses dois 

componentes, maior será o cancelamento da regra de CV. 

(iv) Paralelismo linguístico 

Neste caso, segundo orientações de Castilho (2014) o falante processa a 

informação de que marca de plural em um sintagma, tende a gerar marcas de plural 

nos sintagmas posteriores, sendo o inverso, também verdadeiro. Observemos: 

(7a) Eles ficavam lá a dois, mas nunca se faláru assim. 
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(7b) Então essas pessoas me conhecem, também acham que eu sou uma 

católica. 

Conforme afirmado, anteriormente, um sintagma verbal no plural leva o outro 

para o plural. Verificamos essa regra na exemplificação presente em (7a) quando o 

verbo (ficavam) favorece a marcação do plural e do verbo (faláru), presente na 

oração seguinte. Em (7b), o verbo (conhecem), presente na primeira oração, motiva 

o verbo (acham) manifestado na oração seguinte a também fazer a concordância no 

plural.  

Na exemplificação (8a) e (8b) notamos que a marca zero de concordância 

existente no primeiro sintagma verbal, ocasiona marca zero de plural no verbo 

seguinte:  

(8a) Então você acha que as pessoas do Rio, São Paulo, fala diferente de 

você? 

- Fala, fala muito diferente. 

(8b) Tem outros que fala demais e num diz nada que se aproveite. 

Nessas exemplificações, confirmamos mais uma vez que o primeiro sintagma 

verbal estando no singular, motiva o sintagma seguinte a permanecer no celular. 

(v) Nível sociocultural dos falantes 

Do conjunto de fatores enumerados por Castilho (2014), como principais 

responsáveis pela criação de regras para os casos de CV, o nível sociocultural dos 

falantes é o último aspecto apresentado pelo autor. De acordo com ele no PB 

popular existe uma sofisticada relação entre concordar e não concordar o verbo com 

o sujeito na dependência da complexidade maior ou menor da morfologia verbal. 

Argumenta ainda, que as regras de concordância são variáveis tanto entre os 

brasileiros cultos como entre os não escolarizados. O que determinará a seleção ou 

a escolha do fator determinante de uma ou outra regra será o contexto comunicativo. 

Assim, por exemplo, o conhecimento do falante acerca das expressões da 

língua e das regras de constituição do discurso lhe permite uma variedade de formas 

alternativas de dizer a mesma coisa, descrever o mesmo conteúdo. Em outras 

palavras, o falante sabe que a língua não é homogênea e procura explorar a 

dinamicidade de formas, relações e construções linguísticas ao seu favor. Por isso, 

quando o aluno escreve um texto e o professor destaca alguns “erros de CV” 

direcionando questionamentos sobre o porquê daquelas construções, o aluno sabe 

explicar, justificar e dialogar sobre o(s) motivo(s) de a escrita assumir uma forma não 
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convencional. 

Os casos, elencados por Castilho (2014) no tocante às normas de CV, aqui 

apresentados (saliência morfológica, proximidade entre sujeito e verbo, posição do 

sujeito na sentença, paralelismo linguístico e nível sociocultural do falante) são 

também descritos por Vieira (2014), tendo o acréscimo de mais dois casos: 

(i) Inamicidade do sujeito – construções com sujeitos de referência 

animada (peixe, homem) que funcionam em geral como agentes da 

oração, favorecem a realização da marca de plural no verbo, já os de 

natureza inanimada (barco) não contribuem para manifestação de 

marcas no plural; 

(ii) O tempo verbal e o tipo de estrutura morfossintática – existe a hipótese 

de que os índices de concordância poderiam ser diferenciados a 

depender do tempo verbal e da construção sintática    

É exatamente pelo ângulo da interpretação, da diversidade de usos e 

influência de elementos variados que o fenômeno da CV se concretiza. Apesar de as 

escolas focalizarem o estudo da CV pelo pressuposto da GN, as pesquisas 

linguísticas avançam suas investigações no tocante às construções envolvendo as 

manifestações reais de CV. 

Trazendo as observações de Perini (2007) em uma perspectiva mais voltada 

para o uso da língua acrescentamos mais um olhar sobre o fenômeno em estudo. 

Na Gramática descritiva do português, Perini (2007) aborda o aspecto CV de forma 

mais detalhada, chamando atenção para o valor semântico dos constituintes dentro 

de uma construção. Segundo ele a gramática tradicional analisa esse componente 

gramatical a partir de dois casos gerais: a concordância entre o sujeito e o núcleo do 

predicado de uma oração e a concordância entre os variados elementos nominais 

(substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome). 

 Em Castilho (2014) notamos uma crítica referente aos procedimentos 

redundantes prescritos pela GN no tocante à CV. Segundo esse autor existe uma 

repetição desnecessária de marcas em todos os elementos da oração. Essa mesma 

abordagem já era salientada por Perini (2007). De acordo com este pesquisador, 

cada constituinte traz seus traços, as marcas próprias de cada palavra, seu valor 

semântico. Assim, em um SN como Minhas sobrinhas chegaram, temos a marca de 

feminino e plural presentes no Adjunto nominal (Minhas), no núcleo do SN 
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(sobrinhas) e a marca de número no núcleo do predicado verbal (chegaram). Os 

traços de gênero e número se repetem em todos os elementos da oração. 

Perini (2007) chama nossa atenção para o aspecto semântico do verbo, de 

acordo com as reflexões desse autor muitas estruturas prescritas pela gramática 

tradicional como casos particulares e exceções, poderiam ser descritas com 

apontamentos, principalmente, semânticos. O autor exemplifica um desses casos 

fazendo referência a construções como: 

(9) Choveu muito em novembro 

De acordo com a gramática tradicional sempre que uma oração não 

apresenta sujeito explicito ou oculto o verbo deve ir para terceira pessoa do singular. 

Para Perini (2007) seria mais coerente explicar essa construção com base na 

seguinte abordagem: 

(i) O verbo (choveu) semanticamente não aceitará um sujeito “oculto” 

(Ele); 

(ii) Esse verbo poderá ter um sujeito, mas terá que referir-se a alguma 

coisa que “caia como chuva”, mas essa coisa teria que ser numerosa 

para imitar uma chuva; 

(iii) A palavra ele, assim não se caracteriza nesse formato. No entanto ao 

mencionarmos: 

(10) Choveram flechas em cima dos pobres coitados. 

Em (10) o verbo (choveram) está no plural, uma construção diferente de (9). 

Verificamos que a construção (10) é perfeitamente possível do ponto de vista 

sintático-semântico, pois existe uma coerência semântica entre o verbo e o sujeito. 

Já em (11) o verbo chover é utilizado em um outro formato: 

(11) Choveu uma flecha em cima dos pobres coitados. 

Como podemos refletir, em (11) não encontramos, mesmo que 

metaforicamente, coerência em somente uma flecha proporcionar uma chuva. 

A partir dessa acepção, Perini (2007) defende que a CV deve ser efetivada 

observando principalmente a semântica do verbo e do sujeito. 

Em vista disso, é salutar pontuarmos as considerações de Macambira (1993), 

que mesmo assumindo uma postura mais estruturalista, já na década de 90 

considera o componente sujeito, como elemento flutuador, anunciando assim que o 

proponente sintático sofre alterações à medida que vai adquirindo novas funções , 

no discurso. Para ele, o sujeito (1993, p. 168) “é o termo da oração que se liga ao 
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predicado por um vínculo formal, explícito na famosa regrinha: o verbo concorda 

com o sujeito em número e pessoa6”. Nesse ponto, Macambira (1993) chama 

atenção para os aspectos gramaticais que definem o sujeito e consequentemente a 

CV. Segundo o autor, existem cinco provas sintáticas para identificação do sujeito, 

são elas: prova de vínculo, da substituição, da pergunta da posição e da 

apassivação. No entanto, enfatiza que nenhuma destas provas tem valor absoluto, 

em muitas ocorrências é preciso que o falante utilize mais de uma prova.  

Nessa acepção, Macambira (1993) evidência que o sujeito pode se 

movimentar dentro de uma construção linguística. E por adquirir essa característica 

de elemento flutuador, em muitas ocorrências a CV fica mais difícil de ser efetivada, 

uma vez que, como menciona Macambira (1993, p. 168) “é óbvio que o predicado, e 

nunca o sujeito, é que toma a iniciativa de concordar, pois este é sempre 

subordinante, aquele subordinado”. 

Tomando por base essa definição de Macambira (1993), o sujeito ora se 

localiza no início da construção, ora é inserido no meio da sentença e ainda no final 

da manifestação linguística. Por conta disso, o falante que cognitivamente já 

memorizou a construção SVO, e assim tenciona a definir que o sujeito sempre  

aparecerá no início da oração, anteposto ao verbo, termina muitas vezes não 

promovendo a CV, quando o sujeito se encontra em outra posição . 

Por isso, Macambira (1993) propõe que o falante parta do verbo, elemento 

mais fácil de ser identificado, e a partir dele fazer a experiência de passar para o 

plural os substantivos e pronomes (não preposicionados) da construção e a partir 

desse movimento observarmos a reação mórfica do verbo. Em, O lobo matou o tigre 

na floresta, se passarmos o termo a floresta para o plural o verbo não sofrerá 

mudança de forma. O mesmo acontece com o tigre, ao passarmos esse constituinte 

ara o plural, o verbo não manifestará nenhuma alteração. No entanto, modificando o 

termo o lobo, a estrutura gramatical se desestabiliza e, nos termos de Macambira 

(1993, p. 169) “O verbo solta seu grito ciumento de protesto”. 

Assim, quando Macambira (1993) utiliza o exemplo O lobo matou o tigre na 

floresta/nas florestas, ele mostra a possibilidade de sintaticamente explicar e 

identificar o sujeito da construção e com isso efetivar à CV. Para o funcionalismo 

linguístico, o fator sintático é muito importante para análise das enunciações 

                                                           
6 - Grifo do autor 
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comunicativas, mas, além disso, a LFCU trabalha com o proponente discursivo-

pragmático. Nessa linha de abordagem, em um primeiro momento a forma sintática 

na floresta e nas florestas não teria tanta importância, mas semanticamente ela se 

reveste de sentido. A partir dessa interpretação, consideramos que Macambira 

(1993), já emitia discussões a frente do seu tempo. Ao considerar a possibilidade de 

movimentação do componente gramatical Sujeito dentro da oração, ele já trabalha 

com a perspectiva de uma análise que vai além do puramente sintático. Mesmo que 

de forma sútil já considera o termo função. E com isso, temos a ampliação da 

definição de sujeito. Podemos assim, dizer que Macambira (1993) já considerava na 

análise do sujeito, aspectos funcionais, cognitivos e semânticos.  

Em estudos mais recentes encontramos essa discussão pontuada em 

Macambira (1993) no tocante à funcionalidade e movimentação do sujeito dentro da 

construção linguística, de forma mais acentuada em Travaglia (2011). De acordo 

com as discussões de Travaglia (2011, p. 96) para investigação do fenômeno da 

concordância arrolam como pontos significativos a observação de traços, como: 

 

• As regras de concordância entre sujeito e verbo da norma culta, 
partindo das regras básicas e passando pelos casos especiais, 
buscando atender o critério de frequência; 

• A observância, nestas regras de concordância entre verbo e sujeito, 
de que há quase sempre a possibilidade de opção entre duas ou 
mais possibilidades de concordância. Neste caso será muito 
pertinente a discussão do que regula a opção, o que é basicamente 
ligado aos efeitos de sentido possíveis; 

• A variação da concordância entre verbo e sujeito de acordo com a 
variedade linguística (dialeto ou registro), e, sobretudo as diferenças 
entre variedades cultas e não cultas, nos casos mais frequentes. 

 

Com base nesses postulados, compreende-se, pois, que a CV será utilizada 

mediante as particularidades discursivas da situação comunicativa, bem como do 

projeto discursivo que o falante tem em vista. Assim, supõe-se que a CV não se 

circunscreve unicamente à estrutura linguística, ao código, pois tanto a situação de 

comunicação como os sujeitos que dela participam devem ser considerados.  

Nessa teia de pensamentos é importante ancorarmos essas discussões para 

a postura do professor em sala de aula. Como direcionador de olhares, o professor 

deve trazer para reflexão falas e construções gramaticais manifestadas pelo aluno 
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em seu cotidiano, mesmo que essas estruturas não estejam contempladas nos 

compêndios gramaticais adotados pela escola, pois é exatamente por meio dessa 

língua real, efetivada pelo falante nos variados contextos que a gramática deve ser 

pensada. Segundo Vieira (2014, p. 85): 

 

O forte contraste entre o uso ou não do mecanismo de concordância 
e as políticas de ensino, espelhadas em práticas didático-
pedagógicas fundamentadas em gramáticas que pressupõem uma 
norma única, indicam a necessidade de se conhecerem as regras em 
uso pelas diversas comunidades de falantes. 
 

 Ao tratar dos contrastes referentes às regras de CV, a autora menciona o 

papel político e também didático-pedagógico da escola na abordagem desse 

aspecto gramatical e enfatiza a importância de serem elencados procedimentos 

metodológicos que incluam, não somente as regras prescritas na GN, mas também 

as regras formuladas a partir de situações concretas de uso da língua. 

Nesse sentido, para entendimento da construção linguística acerca do tópico 

da concordância é necessário o conhecimento real dos fatores que presidiram a 

escolha do falante pelo emprego da norma padrão ou por uma variável, visto que, 

como assume Vieira (2014) em um olhar mais voltado para os aspectos interacionais 

da língua, considera que a presença da marca de número na forma verbal não é 

categórica em nenhuma variedade do PB. 

Seguindo esse mesmo raciocínio, a proposta apresentada por Bagno (2017) 

acerca da CV também tende a estabelecer uma relação entre os elementos da 

estrutura interna e os elementos da organização externa, ratificando assim a ideia de 

Traváglia (2011) e Vieira (2014), à luz de uma gramática mais funcional. Para Bagno 

(2017), não existe ninguém que faça todas as concordâncias previstas pela TGP, 

nem mesmo em textos escritos altamente monitorados, por isso o descrédito do 

autor na longa lista de casos denominados especiais e/ou particulares presentes na 

GN. 

No entendimento de Bagno (2017) convivemos com um paradoxo. De um 

lado a GN estabelece regras de concordância que, no geral, não serão usadas pelo 

falante da língua, de outro lado existe uma diversidade de construções impostas 

pelas várias circunstâncias comunicativas, que são na maioria das vezes, ignoradas 

pelos gramáticos normativos e/ou ainda apresentados como erro linguístico. A esse 

respeito, Neves (2003), assumindo o paradigma funcionalista de explicar os 
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discursos linguísticos observa que ao conceber a linguagem em uma dimensão 

social, se faz preciso considerar que as situações de comunicação são diversas e 

que cada uma delas pede um certo padrão linguístico. Nesses termos, como 

enfatiza Neves (2003, p.9): “a norma ajustada a uma circunstância é discrepante em 

outra”. Daí a relevância de atentarmos para a situação de interação e para a 

dinâmica do discurso. 

Contrapondo-se aos postulados prescritivistas, Bagno (2017) salienta que as 

regras de concordância estabelecidas pela GN estão condicionadas aos usos dos 

escritores consagrados e, mesmo assim, só dos usos que os filólogos pontuam 

como “exemplares”. Assim, mediante essa configuração as construções linguísticas 

em torno da CV, formuladas e reformuladas pelos falantes em um dado período de 

tempo e espaço, deixam de ser estudadas e analisadas, atribuindo um caráter 

homogêneo à língua. 

Nesse sentido, somos levados a compreendermos que para avaliarmos ou 

“corrigirmos” determinado uso linguístico ou alguma concordância não contida nos 

manuais de gramática é relevante conhecer a situação, o espaço, os interlocutores e 

os objetivos do falante. Somente munidos desses procedimentos realizaremos um 

estudo mais detalhado e próximo do ato comunicativo, pois a língua é muito rica, 

especialmente quando se fala em CV. Assim, quanto mais conhecimentos 

predispormos sobre o meio que nos cerca e relacionarmos essas informações à 

análise da categoria gramatical, mais alternativas estarão disponíveis para o 

processo discursivo. 

Nisto, nossa visão se alarga ao colocarmos a CV em um plano discursivo 

mais próximo das circunstâncias de uso. Na subseção 2.1 vimos a regra geral de 

CV, assim como casos específicos desse aspecto na abordagem de algumas 

gramáticas normativas. Em um âmbito mais geral verificamos que a GN relaciona 

elementos de natureza interna ao sistema linguístico, critérios sintáticos, 

mencionando como fatores secundários, inadequados ou incoerentes construções 

referentes à CV não previstas pela GN. Já num âmbito mais específico, de acordo 

com teóricos como Castilho (2014), Vieira (2014), Bagno (2017) e Perini (2007), na 

análise da CV podemos eleger fatores linguísticos e também extralinguísticos para a 

compreensão das estruturas. O princípio que norteia esse pensamento é o de que a 

CV não se situa apenas no nível estrutural, referente ao sistema, mas também e 

principalmente no nível discursivo, considerando os aspectos externos à língua tanto 
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em relação à situação de comunicação como aos seus próprios participantes. 

Entendemos, a partir dessas anotações, que a língua apresenta usos 

variáveis da construção Verbo e Sujeito, uma vez que são considerados aspectos 

semântico-sintáticos, influenciados pela pragmática da comunicação. Diante disso, 

correlacionamos esta pesquisa à premissa funcionalista de que as estruturas 

linguísticas não são autônomas, elas se ativam motivadas por fatores externos. Ao 

olharmos para a dinamicidade da língua revelamos um caminho que apresenta as 

motivações de uso e as necessidades comunicativas de uma determinada 

construção envolvendo Verbo e Sujeito. 

Na seção seguinte, refletimos sobre o complexo mosaico de interações 

sociocognitivas que é a linguagem e sua contínua capacidade de revestir-se de 

sentido durante o processo de construção e, de como a Linguística Funcional dá 

abrigo a diferentes vertentes teóricas, dentre elas a LFCU. Decorrentes dessa opção 

teórica, no próximo capítulo, abordarmos ainda aspectos relacionados à: motivações 

linguísticas, componentes cognitivo-pragmáticos e semântico-discursivos, interação 

verbal e uso concreto da língua.  

Utilizamos essas discussões teóricas como parâmetro explanatório para 

subsidiar a descrição do fenômeno CV, o que pode contribuir em uma análise que 

investigue as construções não apenas no plano formal da estrutura Verbo-Sujeito, 

mas que leve em conta a efetivação da Concordância Verbal em situações 

específicas de comunicação, ao invés de simplesmente repetir de forma mecânica a 

regra padrão presente na GT. 
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3 UMA PERSPECTIVA DA LÍNGUA BASEADA NO USO 

 

O eixo focalizador deste terceiro capítulo é direcionar a LFCU como horizonte 

teórico desta pesquisa. Para tanto, encadeamos uma discussão no tocante à 

linguagem como evolução do comportamento humano, a Linguística Funcional como 

teoria que concentra em suas investigações a linguagem em um contexto amplo de 

comunicação e que motivou o surgimento da LFCU, e por último enfatizamos os 

pressupostos teórico-metodológicos da LFCU, vertente teórica que tem seu 

interesse na interação do uso linguístico, nos processos discursivos.  

 Inicialmente fazemos uma reflexão sobre as vestimentas e processos 

dinâmicos que envolvem a linguagem. No subtópico 3.1 concentramos a discussão 

em três pontos: (i) A evolução da linguagem ao longo do tempo (ii) A linguagem 

investigada sob a ótica do polo da Linguística Formal e da Linguística Funcional (iii) 

A linguagem concebida como produto da interação humana e, portanto, alicerçada 

no uso. No subitem 3.2 continuamos o percurso de investigação da linguagem 

condicionada ao contexto discursivo tendo como trajetória teórica a Linguística 

funcional norte-americana, abordagem que se contrapõe ao estruturalismo e 

gerativismo, apresentando uma nova roupagem às discussões já existentes sobre a 

linguagem.  

Finalizando este capítulo, centramos nossa atenção sobre a abordagem 

central da nossa pesquisa, a LFCU, vertente teórica que surgiu a partir dos 

pressupostos da Linguística Funcional norte-americana. Neste momento, buscamos 

abordar o surgimento dessa corrente linguística, seus pressupostos teórico-

metodológicos, os eixos temáticos basilares, como também suas categorias de 

análise, de forma mais específica a categoria Iconicidade e Marcação. 

 

3.1 A linguagem revestida pelo uso 

 

A linguagem, ao longo da existência humana, sempre envolveu e envolve, 

interessou e interessa, empolgou e empolga a todos. Consolida-se a cada dia, tanto 

no trabalho do pesquisador da linguagem, como no cotidiano do usuário. 

 A língua não apresenta finalidade em si mesma, visto que o homem a 

desenvolveu para possibilitar a comunicação entre os seus semelhantes. Adotar 

esse princípio significa entender que o homem evolui e muda suas concepções de 
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mundo, que, automaticamente, provoca mudanças também na forma de falar e 

estruturar seu discurso. Consequentemente, essa indeterminação da linguagem e 

permanente adaptação da língua aos diferentes tempos, condiciona, motiva e 

aponta para novas pesquisas, outros diferentes desafios. E como tal, tem dado 

origem a várias teorias e diferentes perspectivas sobre a importância e a forma como 

a linguagem é usada, (para expressar um pensamento, comunicar informações, 

interagir com os interlocutores), além de investigar como, no decorrer do tempo, ela 

se desenvolveu, como se deu seu processo de evolução (de repente ou de forma 

gradual). 

A propensão a analisar a língua de um determinado ponto de vista parte de 

um questionamento central: as estruturas da língua são construídas de forma 

natural, inata ou baseadas no uso? Essa pergunta desperta uma multiplicidade de 

interesses e concepções que baseadas em princípios teóricos buscam delinear esse 

complexo sistema de comportamento humano: a linguagem. 

Na tentativa de construir um corpo teórico que responda essas manifestações 

da linguagem, temos dois grandes polos que abriram novas trilhas para as 

investigações dos estudos linguísticos, a Linguística Formal e a Linguística 

Funcionalista. 

O primeiro polo entende que a língua é forma, estrutura, um objeto autônomo. 

De acordo com essa abordagem os fatores socioculturais e extralinguísticos não 

devem ser considerados na análise das construções gramaticais. Neste polo temos 

duas correntes linguísticas em destaque: o Estruturalismo que teve início a partir do 

século XX com Fernand Saussure e o Gerativismo, desenvolvido na década de 1950 

por Noam Chomsky. 

A abordagem estruturalista defende a ideia de que a língua deve ser 

investigada por si mesma, pois ela constitui um organismo de vida independente.  

Seguindo essa estratégia, de acordo com Costa (2008), ficam excluídas as relações 

entre língua e sociedade, língua e cultura e qualquer outro tipo de relação que não 

esteja diretamente dirigida à organização interna dos elementos que constituem o 

sistema linguístico. No entanto, vale ressaltarmos que Saussure reconheceu o 

aspecto social da língua, mas fez uma opção metodológica e, por isso se deteve aos 

estudos da langue. Assim, o objeto de estudo específico do Estruturalismo é a 

langue e não a parole, sendo essa última tomada como objeto secundário. 
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Continuando a linha de estudo formalista da língua, desenvolve-se, a partir do 

final da década de 1950, o Gerativismo. Esta teoria focaliza na linguagem o 

componente criativo humano, o falante teria acesso a um conjunto limitado de 

formas e com elas poderia criar infinitas construções. Nessa abordagem, a 

faculdade da linguagem é um aspecto genético e inato, depositada no cérebro dos 

indivíduos e constituída de uma série de princípios inatos referentes à estrutura 

gramatical das línguas. 

 Outro paradigma da proposta gerativista é o princípio de modularidade. 

Segundo essa abordagem, a mente é composta por módulos ou partes, cada 

módulo é responsável por um tipo de capacidade, de conhecimento; temos um 

módulo do conhecimento matemático, outro responsável pela faculdade da 

linguagem, e assim sucessivamente. Cada um desses compartimentos tem 

especialização própria e, portanto, atuam em sistemas cognitivos diferentes. 

Segundo Martelotta (2011) a proposta da modularidade subentende que o 

funcionamento de um módulo, como a sintaxe, se dê de forma autônoma das 

operações de nível fonológico ou de nível semântico. 

 Assim como o Estruturalismo, o Gerativismo também deixa de lado questões 

sociais e interativas. A abordagem gerativista privilegia em suas análises a busca de 

aspectos linguísticos universais e para isso postula um falante/ouvinte ideal, cuja 

criatividade se limita à manipulação de um conjunto de regras para gerar um 

conjunto infinito de sentenças. 

 Diferentemente da concepção formalista, o polo funcionalista surge 

enfatizando o estudo das línguas a partir da análise das formas no uso real, levando 

em conta as relações que estabelecem com o contexto comunicativo. Insatisfeitos 

com os resultados a que as pesquisas gerativas conduziam, pois eram 

desvinculadas do sujeito que efetivamente usa a língua para se comunicar, os 

pesquisadores começaram a examinar aspectos pragmáticos, levando em conta as 

situações comunicativas e as construções linguísticas empregadas. Dentro desse 

paradigma sociointeracionista e funcional de conceber a língua, vários caminhos de 

pesquisa foram desenvolvidos. E, é a partir dessa vertente de compreensão da 

linguagem, observando os fenômenos de variação e mudança linguística que 

direcionamos  nossas investigações. 

Nesses termos, damos ênfase à linguagem alicerçada na linguística funcional 

centrada no uso, uma vez que essa abordagem se baseia no conhecimento 
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linguístico e no extralinguístico para explicar construções da linguagem, e, não 

somente em aspectos formais, internos. Essa reflexão nos apresenta argumentos 

subjacentes à formação das estruturas internas da língua como das estruturas não 

previstas, construídas a partir dos contextos e necessidades reais do falante. 

Esse caráter funcional e dinâmico da língua, aqui adotado, nos remete a 

metáfora mencionada por Bybee (2016) de que a linguagem é uma espécie de duna 

de areia, aparentemente, regular e parada, contudo as mudanças no tempo e 

espaço condicionam a busca de um novo formato. Ainda reportados em Bybee 

(2016, p. 17) “se quisermos entender fenômenos que são tanto estruturados quanto 

variáveis, é necessário olharmos para além das formas superficiais e considerarmos 

as forças que produzem os padrões observáveis”. Daí o entendimento de que toda 

construção deve ser analisada a partir do uso, pois à medida que observamos a 

língua em funcionamento acompanhamos o processo de estruturação e modificação 

da linguagem e percebemos que esse processo não acontece de forma isolada. 

A linguagem é, portanto, significação e para formulação desses significados a 

direção é incluir o ambiente, os falares, a memória, as experiências, a cultura do ser 

humano. E entrelaçado a tudo isso está o cognitivo. O falante irá selecionar, 

organizar, acessar conhecimentos, com base nas suas informações armazenadas e 

fará uso delas na situação que lhe for exigida. Assim, a linguagem não se manifesta 

apenas com base nos aspectos formais, ela agrega o conhecimento de mundo e o 

falante irá elaborar suas estratégias cognitivas para melhor compreender e ser 

compreendido. 

Dessa maneira, ao entendermos que ela não é derivada apenas do domínio 

da lógica, do plano formal e homogêneo do código linguístico, mas também dos 

múltiplos conhecimentos e constituintes extralinguísticos nos distanciamos das 

concepções que associam linguagem essencialmente à expressão de pensamento 

e/ou instrumento de comunicação. É importante assinalarmos que estas divisões 

estão/estarão ligadas às situações e aos momentos históricos vividos em cada 

época, pois a linguagem é uma produção social e histórica que se modifica com a 

transformação da sociedade e dos homens. Retomamos mais uma vez Bybee 

(2016), para dizermos que as línguas evoluem ao longo do tempo, se reinventam, e 

esse processo de mudança ocorre de forma regular. Assim, uma teoria linguística 

pode focalizar os processos dinâmicos que constituem a estrutura e a variação de 

uma língua. 
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  Sob essa fundamentação, a língua não é apresentada apenas como 

exteriorização do pensamento, nem como simples canal de comunicação, existindo 

sempre um emissor-receptor-mensagem, mas principalmente por um trabalho de 

construção que envolve o outro e que, portanto, sofrerá alterações internas e 

externas. Como lembra Langacker, (1987. p. 5) “a questão mais fundamental numa 

teoria linguística é a natureza do significado e como lidar com ele”. Desse modo, 

estamos considerando que a linguagem está instanciada no contexto comunicativo 

e, portanto, os conceitos são elaborados a partir de modelos desenvolvidos 

culturalmente. 

 Partimos, então, nesta pesquisa do pressuposto funcionalista de considerar 

que a linguagem é construída além de aspectos culturais e interacionais também por 

motivações cognitivas. Fatores cognitivos somam-se a motivações semântico-

pragmáticas de modo a desenvolver a comunicação. Esse pensamento nos remete 

ao aspecto gramatical concordância verbal, nosso objeto de pesquisa. A linguagem 

desencadeada pelo falante em construções envolvendo verbo/sujeito tende a ser 

mais marcada na linguagem formal e menos marcada em situações informais, 

cognitivamente processada de forma mais rápida e fácil, uma vez que, no geral os 

assuntos são mais comuns e próximos do falante. Esses procedimentos afloram 

possibilidades de análise de aspectos linguísticos condizentes com a dinamicidade 

de cada um. 

Apoiada nesse horizonte de conceber a linguagem e de compreendê-la como 

processo comunicativo, social e cognitivo, que como diz Bagno (2017) está a todo 

instante morrendo e renascendo, influenciada pelo contexto e pelas práticas sociais 

situadas, a gramática se constitui em termos interacionistas, a partir de um sistema 

simbólico, cuja a forma e o sentido são motivados pelo uso concreto da língua. Isso 

significa dizer que a gramática não pode ser vista como algo independente do 

discurso, uma vez que competência e desempenho linguístico são aspectos 

dependentes. Quando falamos “Fomos à faculdade. Estava fechada, aí ficou eu e 

Paula sem saber o motivo” nos valemos de um sistema estrutural de elementos 

linguísticos para produção de significados, não produzimos o discurso sem uma 

organização estrutural. Mas ao adaptarmos esses elementos as diferentes situações 

de comunicação, podemos remodelar a gramática, o que nos levaria ao 

entendimento de que a gramática é regida por princípios dinâmicos e icônicos, 
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associada a rotinas cognitivas. Por meio desses procedimentos o falante cria, 

mantêm e remodela a gramática. 

Decorrente dessa dimensão de apreender a gramática, percebemos que as 

estruturas linguísticas são negociadas e são dependentes do contexto. Um dos 

argumentos de peso para incorporação dessa visão refere-se aos aspectos culturais 

e cognitivos, uma vez que, o contato compartilhado de experiências culturais do 

usuário da língua irá favorecer a construção de estruturas importantes para um 

processo comunicativo satisfatório, além de ser um elemento considerável para 

desencadear e fazer evoluir a língua. 

Essa abordagem gramatical centrada no uso se distingue da concepção 

formal, já que esta última postula a gramática como um conjunto de regras 

autônomas e, portanto, independe de contexto linguístico. Vale ressaltar que esse 

paradigma é o mais presente em nosso meio, uma vez que a gramática normativa 

vem sendo transmitida de geração em geração nas escolas, perpetuando a distância 

entre a língua trabalhada na escola e a língua que usamos no dia a dia. No entanto, 

mesmo com essa longa tradição do ensino da norma pela norma o aluno não 

consegue, muitas vezes, uma análise linguística para além da oração, pois como 

enfatiza Possenti (2010), decorar ou aprender as regras fornecidas pela gramática 

tradicional não garante um bom desempenho na produção e recepção de textos, 

porque há variações nos usos linguísticos. 

De acordo com o pensamento funcionalista, os estudos gramaticais devem 

considerar as condições cognitivas, comunicativas e motivadoras, além do propósito 

subjacente à interação comunicativa.  Afinal o falante não produz seu discurso 

aleatoriamente, ele seleciona os procedimentos linguísticos disponíveis na língua e 

os organizam obedecendo a uma ordem categórica e secundária. Deduzimos assim, 

que a gramática atua por meio de mecanismos expressivos em conjunto com a 

subjetividade do falante. Por meio dessa associação, segundo Martellota (2008), o 

falante recria padrões gramaticais a fim de confirmar força informativa ao discurso, e 

desses novos padrões emerge a gramática. Nesse segmento é constituída uma 

relação intrínseca entre discurso e gramática, pois o discurso para ser processado 

precisa da estrutura da gramática que por sua vez é moldada e renovada pelo 

discurso. 

Essa visão de língua é concebida como avanço dos estudos linguísticos, uma 

vez que se busca explicação para as falas, para as construções que fogem às 
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regras presentes na gramática normativa, e, portanto, consideradas pela sociedade, 

como “erro linguístico”.  

Seguindo essa linha de concepção e tomando a língua como uma atividade 

social, construída no cotidiano, nas situações comunicativas, no uso, em interação 

com o outro, temos a abordagem linguística denominada LFCU. Ancorados nessa 

vertente teórica, direcionamos nosso olhar para incorporação da linguagem 

enquanto processo dinâmico, construído com base nas experiências humanas. 

Abordaremos essa teoria, de forma mais detalhada, na seção 3.3. 

A observação nos trechos acima vai mostrando que não há como 

estabelecermos uma configuração precisa entre o uso da língua e as regras 

gramaticais, entre a língua falada e a escrita, entre gramática e discurso, entre 

aspectos internos e externos da língua, pois o homem muda e a linguagem tende a 

acompanhar e registrar as transformações geradas no cotidiano do falante. São 

essas mudanças linguísticas que irão motivar a construção da estrutura, uma vez 

que as diferentes partes estruturais que formam a língua têm relação de 

dependência com o ato e o contexto comunicativo. 

 

3.2 Pressupostos teóricos funcionalistas e as diferentes vertentes 

 

 Na abordagem estruturalista a língua é uma estrutura resultante da 

aproximação e organização das unidades, compete ao linguista descrever o 

funcionamento interno dessas unidades linguísticas. Pensar a concretização da 

língua nessa perspectiva é compartilhar o pensamento de que nos comunicamos 

porque conhecemos as regras da gramática, pois o funcionamento das unidades 

que compõem o sistema linguístico são normas internalizadas e que começam a se 

manifestarem na fase de aquisição da linguagem. Já no modelo gerativista o basilar 

é a caracterização da faculdade da linguagem, evidenciando a língua como um 

produto biológico e mental, inato e universal. A construção desses desdobramentos 

linguísticos define um compromisso teórico com a homogeneidade, e não com a 

diversidade linguística. 

Paralelamente a essas correntes formalistas foi se proliferando uma série de 

estudos voltados para a análise da língua a partir do contexto linguístico e da 

situação extralinguística, ou seja, parâmetros pragmáticos e discursivos 

proporcionam um novo contorno na forma de analisar os fenômenos da língua. Um 
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grupo de linguistas preocupados em desenvolver estudos que esclarecessem a 

interface forma x função, que discutissem a influência dessa relação na estrutura 

gramatical perceberam que o campo teórico formalista manifestava explicações 

insuficientes para essa relação, uma vez que consideravam a língua como sistema 

fechado. 

A partir desse direcionamento, o funcionalismo tem seu surgimento dentro da 

corrente estruturalista, centralizando a função das unidades linguísticas. Os estudos 

iniciais no paradigma funcionalista são direcionados aos membros da Escola de 

Praga, que teve sua origem dentro do Circulo Linguístico, a partir de 1926, tendo 

como principal fundador o linguista theco Vilém Mathesius. Os linguistas da Escola 

de Praga não compartilhavam com a visão dicotômica da língua estabelecida por 

Saussure, como também não acreditavam na autonomia e homogeneidade do 

sistema linguístico, remetiam suas análises à heterogeneidade do sistema 

linguístico. 

No primeiro momento, um dos destaques da Escola de Praga está 

relacionado à área dos estudos fonológicos, centrando nossa atenção para os 

russos Trubetzkoy e Jakobson. Como principal responsável pelos fundamentos para 

desenvolvimento da fonologia, de um modo geral, temos Trubetzkoy. Ele denominou 

três funções para o fonema: a distintiva, demarcadora e a expressiva. Por sua vez, 

Jakobson é o responsável pela introdução do conceito de marcação na morfologia, 

estabelecendo a distinção entre categorias marcadas e categorias não-marcadas. 

Posteriormente, os linguistas da Escola de Praga ampliam os estudos 

funcionalistas para além do aspecto fonológico. Ancorado nessa proposta, 

Mathesius cria a teoria da perspectiva funcional da sentença, nela uma determinada 

análise é realizada a partir da informação transmitida pela organização das palavras. 

Nesse direcionamento, a situação comunicativa coordena a ordenação dos 

elementos na estrutura, o que nos possibilita o entendimento de que duas cláusulas 

podem ser iguais do ponto de vista semântico, mas não do ponto de vista 

pragmático. Em um mesmo eixo teórico, Jan Firbas desenvolve um modelo da 

estrutura informacional da sentença, nela a estrutura informativa é dividida em tema 

– informação velha, com menor grau de dinamismo; e rema – informação nova, com 

maior grau de dinamismo. 

Durante a década de 1970, nos Estados Unidos, os funcionalistas estendem 

suas análises linguísticas. Uma sequência de pesquisas voltadas para a análise da 
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língua em situações específicas de uso dá notoriedade à corrente teórica 

denominada funcionalismo norte-americano. Foi com a Escola de Praga que se 

adquiriu um referencial importante para a análise dos aspectos linguísticos irem 

além do estudo estruturalista, advogava que uma estrutura linguística deve ser 

investigada, descrita e explicada com referência à sua função comunicativa. Assim, 

a análise da língua denominada como funcionalista tem uma forte vinculação com a 

Escola de Praga por estabelecer a concepção de que a língua exerce a função 

comunicativa e movimenta estratégias de organização da informação usada pelo 

falante. 

Assim, o funcionalismo se constitui a partir de investigações das lacunas 

deixadas pelas abordagens que insistem em trabalhar a língua como fenômeno 

essencialmente estático. Esse campo teórico considera que as diferenças 

comportamentais dos indivíduos existem e a língua refletirá essas mudanças, 

retratando as formas variáveis, no tocante a natureza individual, social e regional 

que convivem em um mesmo período do tempo com aquelas que se desenvolvem 

na evolução histórica. 

Desse modo, as primeiras propostas do funcionalismo têm como referência as 

análises empreendidas na Escola Linguística de Praga sobre as motivações entre 

forma/função e, posteriormente ampliadas por diversos grupos de pesquisadores, 

sob diferentes vertentes. No funcionalismo europeu tem destaque a teoria de 

Halliday, denominada Linguística sistêmica, desenvolvida na década de 1970. No 

final dessa mesma década um grupo holandês, seguidores de Simon Dik 

desenvolvem um modelo de sintaxe funcional em que as funções em uma dada 

sentença são analisadas a partir de três níveis, sintático, semântico e pragmático. O 

funcionalismo norte-americano ganha destaque através das ideias disseminadas por 

Givón, Thompson e Hopper acerca das motivações cognitivas para o entendimento 

de fatos gramaticais. 

A tendência funcionalista de estudar os fenômenos da língua ganha uma 

aproximação entre a linguística funcional e a linguística cognitiva. Elas destacam a 

incorporação das dimensões sociais e cognitivas nas investigações linguísticas. De 

acordo com a fundamentação dessas duas correntes a função primordial da língua é 

a permanente interação entre os falantes, que se alternam entre ouvinte e produtor 

do discurso. O resultado desse processo comunicativo é o modelo 

convencionalizado dos usos linguísticos a partir da configuração, linguagem, 
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cognição e contexto. Essas dimensões não se concretizam de forma separada, elas 

estão interligadas, e essa relação motiva a fixação ritualizada de padrões 

gramaticais, mediante contextos interacionais específicos. 

No âmbito brasileiro, os estudos funcionalistas são iniciados por volta de 1980 

com a formação de grupos de pesquisas, como o Projeto de Estudo do Uso da 

Língua da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Peul-UFRJ) e o Grupo de 

Estudos Discurso & Gramática, sediado em várias universidades brasileiras. Esses 

grupos de pesquisa mais tarde, alinhados aos pressupostos do funcionalismo norte-

americano amplia as discussões relacionadas aos aspectos gramaticais em 

contextos discursivos a partir da LFCU. 

Tomando como orientação teórica, nossa pesquisa parte de uma visão geral 

de que a linguagem não é constituída por módulos autônomos, como queriam os 

gerativistas, mas de acordo com Tomasselo (1998), por uma espécie de mosaico 

complexo de atividades comunicativas sociais e cognitivas. Assim, sob o ângulo 

funcionalista, admite-se que não há um módulo mental específico para a linguagem, 

mas uma capacidade cognitiva que permite a aprendizagem dela por parte dos 

humanos, da mesma forma que lhes é possível desenvolver outros tipos de 

aprendizados, como andar, correr e pular. 

Estendendo essas considerações sobre os paradigmas da LFCU, focalizamos 

na seção 3.3 os princípios teórico-metodológicos e categorias de análise dessa 

abordagem que passa a incorporar a investigação de continuidade e estabilidade da 

língua, interpretando as construções elaboradas pelo falante de acordo e em função 

do contexto pragmático-discursivo que os criou, com os apontamentos da sincronia 

de desenvolvimento do texto, do gênero discursivo, da frequência e sistematização 

das sequências tipológicas, do perfil do emissor e do receptor e ainda dos propósitos 

comunicativos envolvidos. Dentre os tópicos que acabamos de arrolar, interessam-

nos de forma particular os que de alguma forma se relacionam com a concordância 

verbal efetivada em construção VS pelos falantes natalenses. O posicionamento 

dessa vertente funcionalista nos dá subsídios para discutirmos estruturas 

envolvendo verbo e sujeito não apresentadas na gramática tradicional, mas que são 

enunciadas efetivamente pelo usuário da língua. 
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3.3 A LFCU: uma vertente do funcionalismo 

 

A LFCU é caracterizada como nova fase da linguística funcional, sendo 

revestida pelas descobertas das ciências cognitivas. Apresenta como finalidade 

precípua refletir sobre as necessidades comunicativas do usuário da língua, tendo 

como foco de suas investigações a linguagem em uso, ou seja, os aspectos 

linguísticos são explicados a partir das funções que eles desempenham na 

interação. 

Esse campo de estudos faz parte dos postulados teóricos da Linguística 

Funcional de vertente norte-americana, representada, principalmente, por 

TalmyGivón, Paul Hopper, Elizabeth Traugott e Joan Bybee, e da Linguística 

Cognitiva, retratada por George Lakoff, Ronald Langacker, Adele Goldberg, John 

Taylor e William Croft. 

No cenário brasileiro, essa percepção teórica de conceber a língua embasada 

no uso ganha impulso a partir da década de 90 com a formação de grupos de 

pesquisadores que apontam aspectos de natureza comunicativa e cognitiva para 

analisar o funcionamento de estruturas morfossintáticas em textos falados e escritos. 

Entre os grupos constituídos destaca-se o Grupo de Estudos Discurso & Gramática, 

sediado em universidades do Brasil (Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Universidade Federal Fluminense, Universidade do Estado do Rio de Janeiro e 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Assim, sob a condução de Sebastião 

Votre, a vertente funcionalista norte-americana é disseminada nas pesquisas 

brasileiras. Trabalham com os pressupostos do funcionalismo, dando ênfase 

peculiar em suas investigações ao usuário da língua que é visto como autor, 

produtor, falante transformador das estruturas, responsável pelos processos de 

mudança entre a forma e a função dos elementos linguísticos, observando a língua 

não somente no contexto linguístico, mas principalmente, na situação 

extralinguística do discurso. De acordo com Oliveira e Votre (2012), o usuário da 

língua desempenha um papel fundamental no processo interativo, pois produz seus 

discursos livre e consciente de suas práticas linguísticas, que tem objetivos 

comunicativos mais explícitos pela análise do uso. 

Nessa abordagem, assume-se que (i) a linguagem é um instrumento de 

interação social (ii) busca no contexto discursivo as motivações para os fatos da 

língua (iii) explica as regularidades estruturais analisando as condições discursivas. 
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Tal realinhamento na forma de conceber a linguagem evidencia o distanciamento do 

funcionalismo das correntes formalistas. 

A nova comunidade acadêmica brasileira, sob tal inspiração construiu um 

banco de dados para estudo da língua portuguesa em situações de uso que 

amplificou as explicações referentes às construções gramaticais. Esse corpus, 

denominado Discurso & Gramática – a língua falada e escrita no Brasil contêm 

depoimentos (falados e escritos) da classe estudantil de diferentes cidades. Através 

dele várias pesquisas, que investigam as estratégias discursivas usadas pelo falante 

para organizar funcionalmente seu texto, foram e estão sendo desenvolvidas. A 

vinculação dessas pesquisas favoreceu a solidificação de uma nova vertente 

funcionalista, A Linguística Funcional Centrada no Uso, termo que, inicialmente, 

surgiu como a tradução livre de Usage-basedModel, utilizado por Langacker (1987), 

a fim de fazer referência a modelos teóricos que privilegiam o uso da língua. Hoje, 

este termo é utilizado como um reflexo da junção de estudos desenvolvidos por 

vertentes do Funcionalismo norte-americano e do Cognitivismo nos estudos da 

linguagem. 

 O olhar mais acurado dessas abordagens sobre as estruturas da língua 

encontramos na declaração de que a instância discursiva, considerada 

classicamente como ponto de partida para a gramática é também seu ponto de 

chegada. Nessa perspectiva, segundo Oliveira e Votre (2012), ganha destaque a 

interligação entre discurso e gramática, na defesa de que fatores de natureza 

pragmático-comunicativa não só podem ser responsáveis pela regularização 

gramatical, como também atuam na seleção e na organização daquilo que a própria 

gramática atualiza. 

Assim, conforme pode se observar a LFCU trabalha com o pressuposto 

teórico de que a língua deve ser explicada a partir de fatores de ordem comunicativo 

(focalizando elementos semânticos, culturais, pragmáticos e sociais), como também 

por fatores de habilidades cognitivas, já que como menciona Furtado da Cunha, 

Bispo e Silva (2013), os verdadeiros instrumentos que motivam a mudança refletem 

processos cognitivos interacionais básicos que permeiam o uso real da língua. Essa 

ligação entre elementos interacionais e elementos cognitivos estabelece o tópico da 

abordagem funcional centrada no uso. 

Nessa mesma linha de raciocínio, podemos acrescentar que a LFCU é uma 

linha de estudos que concentra suas análises no discurso, na localização dos 
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mecanismos utilizados pelo falante para efetivar seu objetivo comunicativo em uma 

situação social específica. Uma vez definido o ponto que propiciará o entendimento 

de como a língua é configurada se faz necessário salientar o estudo da gramática 

em conjunto com a interpretação dos aspectos linguísticos no discurso, como fio 

condutor para construção da forma gramatical. Segundo Furtado da Cunha (2012), o 

discurso e a gramática atuam conjuntamente, um influencia o outro, a gramática é 

intensamente afetada pelo uso real da língua do dia a dia, pela frequência utilizada 

no discurso. Nessa relação um não pode ser acessado, ou até mesmo explicado, 

sem referência ao outro. 

No dizer de Votre (2012), se ao discurso cabe à liberdade e a autonomia da 

expressão, à gramática compete à sistematização e a regularização. Por isso é uma 

trajetória contínua e dependente. Essa consideração comunga com Langacker 

(1987), quando esse aponta a descrença na possibilidade da existência de uma 

gramática inteiramente pronta, acabada. 

A exemplo desse processo de modificação da língua tendo como fator 

relevante o uso, temos o pronome de tratamento “Vossa Mercê” que virou “Vosmicê”, 

transformou-se em “você” e o no uso atual encontramos “”vc” e “cê”. Notadamente 

percebemos que a gramática  é resultado das regularidades de que se fala, pelos 

diversos usos linguísticos. Esse exemplo nos direciona a visão de Hopper (1998), 

segundo a qual a gramática de uma língua não consiste em um sistema definido, 

pois está constantemente se reestruturando e adquirindo outros domínios 

semânticos e outras estruturas sintáticas durante o uso. 

 No pensamento de Votre (2012), a gramática é um sistema aberto em 

interação com o ambiente e que por incorporar essa configuração é forçada a 

envelhecer e a renovar-se enquanto se autoestrutura. Essa renovação da língua é 

também reconhecida como gramaticalização, processo de mudança linguística 

instaurado no momento em que um aspecto linguístico começa a adquirir elementos 

gramaticais, ou se já possui tais propriedades tem sua gramaticalidade alterada. Em 

outras palavras, de acordo com Vidal (2009), é através de processo como esse que 

se percebe a luta e a convivência de formas novas e velhas, sem necessariamente 

significar a exclusão destas últimas, o que caracterizaria o equilíbrio instável da 

língua. 

Essa trajetória de mudança da língua é também perceptível na exemplificação 

apresentada por Martelotta (2011), segundo ele o pronome a gente, usado em 
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terceira pessoa, inicialmente refletia um SN com o artigo a e o substantivo gente, 

significando grupo de pessoas. Como em algumas situações o falante se insere 

nesse grupo de pessoas, esse elemento perde seu sentido composicional e passa a 

assumir valor de pronome de primeira pessoa do plural A gente falava. 

Reportados nessa proposta de se estudar a gramática levando em 

consideração tanto os elementos linguísticos como os extralinguísticos, advindos de 

discursos específicos e das estratégias criativas do usuário da língua analisemos o 

seguinte exemplo: (i) O pai de Marcos é valente e (ii) Deus é Pai. Notamos que um 

mesmo item lexical (pai) é empregado em estruturas diferentes. Na primeira 

construção, a palavra pai tem a função morfológica prototípica de substantivo, já na 

segunda construção a palavra pai adquire uma função diferente, morfologicamente 

passa a ser um adjetivo, o que propicia uma recategorização de classe morfológica. 

Assim, fica perceptível que não existe um estabelecimento definitivo entre o uso da 

língua e as normas gramaticais, as regras podem variar e essa mudança será 

explicada com base no uso, no relacionamento de um item lexical com outro de 

função similar em situações comunicativas específicas. 

Nesse sentido, o quadro funcionalista manifesta como traço forte a 

compreensão da língua a partir de um equilíbrio instável, vinculando seu estudo 

simultaneamente à situação comunicativa. Com isso em vista, a LFCU investiga os 

fenômenos linguísticos a partir de dados empíricos, e em decorrência desse 

princípio as estruturas linguísticas passam a ser analisadas com a soma de outros 

elementos, dentre eles, interesses comunicativos, contexto específico de 

comunicação e motivações linguísticas. Como mencionam Martelotta e Alonso 

(2012) na LFCU os usos linguísticos são motivados por três fatores essenciais: (i) os 

estruturais, relativos à configuração da própria gramática (ii) os histórico-sociais, 

relacionados aos aspectos contextuais extralinguísticos atuantes nas situações 

interacionais e (iii) os cognitivos relativos às experiências sociais, culturais e 

conceituais que influenciam a codificação gramatical, configurando os discursos 

linguísticos.  

A presença desses elementos supera a proposta tradicional de estudo da 

gramática uma vez que o centro de atenção das construções ultrapassa a estrutura 

interna e pauta-se no funcionamento discursivo-pragmático, o que possibilita a visão 

dos aspectos gramaticais em um contexto maior. 
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Subsidiada pelo critério pragmático a LFCU retroalimenta as discussões 

teóricas, especialmente no que se refere aos constituintes gramaticais, oferecendo 

alternativas para que se reflita sobre a complexidade que a língua revela e 

desmistifique a ideia de que o objetivo final do ensino de gramática seja a “norma”, a 

memorização de regras e conceitos. Em suas abordagens analisa a estrutura 

gramatical como um todo, tendo como referência a situação comunicativa completa: 

o propósito do ato de fala, seus participantes e seu contexto discursivo. A escolha do 

falante entre as formas A gente vai/ A gente vamos, ou ainda, Eu vou/ Nós vamo 

depende da configuração desses aspectos conjugados. Como destacado em 

Oliveira (2017. p. 18): “A descrição gramatical deixa de ter um fim em si mesmo, 

conforme visão mais tradicional do ensino de língua e passa a constituir um meio 

para desenvolvimento da competência comunicativa”. Ou seja, a língua é um veículo 

de comunicação que deve ser estudada dentro de um contexto situacional, em uso. 

Para se compreender uma determinada construção linguística é preciso olhar o 

sistema ao qual ela pertence, uma vez que o interesse deve ser sempre o que o 

falante deseja dizer. 

 De acordo com a ancoragem teórica da LFCU a gramática é um 

sistema ”adaptativo”, conforme Du Bois (1985); uma “estrutura maleável”, na 

concepção de Bolinger (1977); e “emergente”, como defendido por Hopper (1987). 

Assim, a gramática compreende a regularidade e a instabilidade da língua como 

sendo influenciadas e modificadas pelas práticas discursivas dos usuários no 

cotidiano social (cf. CUNHA; TAVARES, 2007). Essa assimilação de uma gramática 

em permanente construção é reiterada por Votre (2012, p. 176): 

 

Gramática corresponde ao complexo mente/cérebro que, na 
comunicação e na reflexão cotidiana, pela repetição do uso, encurta 
alguns trajetos, alonga outros, busca otimizar o processo de pensar e 

dizer no próprio movimento de pensar e dizer. 
 

 
Por esse viés de compreensão, podemos entender que a gramática atende a 

fins comunicativos de falantes inseridos em experiências sociocomunicativas, e, 

portanto, os significados das palavras e organização da estrutura adquirem 

significado no contexto. Assim, as construções vão sendo exploradas e 

(re)formuladas pelo falante de forma a concretizar seus objetivos comunicativos, 

ultrapassando em muitas situações a regra gramatical padrão. 
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Segundo Tomasello (2003), uma outra característica que permeia a LFCU é a 

ampliação na concepção de análise, pois ela tenciona investigar os aspectos formais 

e os dados referentes ao contexto comunicativo, ou seja, considera ao lado da 

dimensão formal (fonético-fonológica e morfossintática) a dimensão significativa 

(semântica, pragmática e discursiva). Desse modo, o amplo conhecimento de 

combinações de palavras e de estruturas, como também seus significados 

específicos e por vezes, formatos fonéticos e semânticos variáveis, evidencia que 

nossos modelos linguísticos devem conter detalhe considerável sobre o uso. E é 

exatamente esse interesse na interação do uso com o processo, que nos permite 

entender como as estruturas surgem e se transformam. Na formulação desse 

paradigma é observada a influência de aspectos semântico/pragmáticos e 

discursivo/cognitivos inseridos nas construções gramaticais. 

Na dimensão semântica, são analisadas as propriedades relativas aos 

significados abordados pelos elementos linguísticos no contexto de uso. Nos 

procedimentos da pragmática os elementos linguísticos são interpretados a partir da 

intensão comunicativa do falante e do tipo de público o qual o texto é direcionado. Já 

na dimensão discursiva o foco está na organização do texto, quais os elementos o 

falante quer destacar, quais ele deseja deixar em segundo plano. Assim, ao se 

produzir um texto a habilidade linguística do falante irá constituir regularidades no 

processamento mental da linguagem em situações de uso. 

Nesse panorama de articulação discursiva, a LFCU configura-se como um 

aporte teórico-metodológico base para orientar as discussões que permitam 

compreender as diferentes formas que o falante e o interlocutor utilizam para serem 

bem sucedidos comunicando-se uns com os outros. Diante dessa incursão ao 

universo teórico da LFCU vamos planejando condições para compreendermos a 

formação do ato comunicativo. A partir desse entendimento, vamos assimilando que 

na análise de uma construção linguística precisamos considerar todos os 

componentes do funcionamento linguístico, dentre eles: o falante, o ouvinte, a 

posição adquirida socioculturalmente e o ambiente situacional. 

Nessa acepção, a linguagem é abordada como instrumento de interação 

social e a gramática, por sua vez é constituída por conhecimentos compartilhados 

entre os diversos esquemas cognitivos da mente humana. Por isso, dizer que a 

língua é um sistema simbólico, cuja forma/função são motivados e deve ser 

explicada em termos semânticos e funcionais. Exemplo disso são os usos de 
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expressões que assumem, dependendo do contexto, diferentes significados, como 

ocorrem nas construções: “Mariana já está de pé”; “A borracha está próxima ao pé 

da mesa”. Originalmente a palavra pé faz referência a uma parte inferior dos 

membros do corpo humano. No entanto, nos exemplos citados, pé faz referência ao 

modo como Mariana se encontra, ela não está deitada. No outro exemplo a palavra 

pé indica umas das partes do objeto mesa, fazendo referência à localização. 

Diante disso, a linguagem reproduz um conjunto sofisticado de atividades 

comunicativas, sociais e cognitivas. Segundo Martelotta (2008), essa estrutura é 

consequente de processos gerais de pensamentos que os falantes constituem ao 

produzirem significados em situações de interação com outros falantes. Dessa 

forma, para se compreender o funcionamento da linguagem tem de levar em conta 

aspectos linguísticos e extralinguísticos. 

A abordagem funcional se preocupa com os propósitos inerentes ao emprego 

da linguagem em uso, procurando explicar as regularidades observadas na 

interação da língua, analisando as condições discursivas, porque como enfatiza 

Tomasselo (2017), aquilo de que falamos e como falamos fornecem um panorama 

rico e variado. É a interação do uso no processo que promove a investigação do 

surgimento, da mudança e evolução de construções. 

Face às considerações focalizadas notabilizamos que a LFCU sempre parte 

de motivações pragmáticas, de uma visão de língua como organismo 

essencialmente dinâmico. Percebemos também, a partir dessa caracterização, que 

alguns conceitos são essenciais para o desenvolvimento de uma teoria marcada 

pelo princípio da variação, dentre eles, destacamos cognição, termo que tem como 

base o contato do falante com o ambiente físico e sociocultural em que vive; 

linguagem, abordada como processo que considera as experiências e interações do 

indivíduo; discurso, as diferentes maneiras utilizadas pelo falante para construir o 

sentido que tenciona promover, e com base no objetivo comunicativo construir as 

estruturas gramaticais; e gramática, defendida como estrutura da língua que emerge 

à medida que vai sendo usada para promover dinamicidade da língua, nela  toda a 

sintaxe está condicionada à situação de uso e as construções gramaticais fazem 

parte do processo de cognição em uso. 

Dessa breve exposição, entendemos que a filiação teórica da LFCU advém, 

em grande parte, da própria Linguística Funcional, iniciada na Escola de Praga, 

mantendo a fundamentação de base semântico-pragmática. Além disso, assume 
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fortemente, o diálogo com a Linguística Cognitiva, retomando postulados diversos 

desse campo teórico: memória discursiva, analogia, categorização, polissemia, 

reconhecimento da base biológica da linguagem, das estruturas e habilidades inatas 

que capacitam os humanos a aprender e usar uma ou mais línguas, mas defende 

que os elementos culturais têm uma importância mais significativa. 

De certo, está claro que a LFCU vem se fundar como quadro teórico-

metodológico construído com o compromisso de assumir decididamente a relação 

entre discurso e gramática. 

Estendendo essas considerações sobre os paradigmas da LFCU, focalizamos 

nas subseções 3.3.1 e 3.3.2 as categorias de análise, Iconicidade e Marcação, que 

passam a incorporar a investigação de continuidade e estabilidade da língua, 

interpretando as construções elaboradas pelo falante de acordo e em função do 

contexto pragmático-discursivo. A partir de apontamentos referentes à quantidade 

de informação, ao grau de integração dos constituintes, à ordenação linear dos 

segmentos, à marcação por expressividade, à complexidade estrutural, distribuição 

de frequência e complexidade cognitiva, essas categorias mencionadas vêm 

compondo um florescente campo de investigação sobre as construções linguísticas. 

No nosso caso, especificamente, investigamos as motivações icônicas como 

componentes relevantes para estruturação gramatical VS, nessa linha de 

abordagem os constituintes dessa construção passam a depender dos fatores que 

marcam as práticas envolvidas no uso. 

O posicionamento dessa nova vertente funcionalista nos desloca de um 

terreno puramente sintático-normativo para um mais amplo que ressalta a interação 

linguística e o equilíbrio entre aspectos internos e externos. Essa forma de análise 

nos permite investigarmos a interdependência entre os componentes sintático, 

semântico e pragmático que envolve as construções VS presentes no D&G. 

Apresentamos, a seguir, as categorias de análise da LFCU, Iconicidade e Marcação. 

Elas são fundamentais para compreensão e explicação do aspecto linguístico em 

estudo, nesta pesquisa. 

 

3.3.1 O olhar da LFCU acerca da categoria Iconicidade 

 

Na subseção 3.3 as considerações mencionadas acerca dos postulados da 

LFCU admitem que a gramática é constituída a partir da correlação de aspectos 
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linguísticos e socioculturais, e por isso, suscetível a condicionamentos discursivos. 

Por assim serem, as estruturas gramaticais são resultantes do discurso, da interação 

de motivações cognitivas, estruturais e comunicativas. 

 Adotando essa postura inovadora de concepção de língua, onde cada vez 

mais se admite o traço contingencial de uso, a LFCU considera em suas análises 

categorias que abrigam aspectos internos e externos à estrutura. Dentre elas, nos 

interessam, particularmente, Iconicidade e a Marcação, categorias que utilizamos na 

investigação do nosso objeto de pesquisa: concordância verbal na construção VS. 

 A palavra iconicidade, em linguística, é direcionada para a correlação natural 

entre a expressão linguística e o seu conteúdo.  Os linguistas funcionais acolhem a 

ideia de que existe a identificação de padrões que sustentam uma interdependência 

aproximada com o sentido designado, sendo, pois, visível os laços entre forma e 

função (FURTADO DA CUNHA, BISPO e SILVA, 2013). 

O foco dessa temática nos remete à antiguidade clássica, já que nesse 

período existia uma discussão acerca da origem da palavra, investigava-se a relação 

entre o código linguístico e o sentido por ele expresso. Essa especulação dividiu os 

filósofos em dois grupos, convencionalistas e naturalistas. Os primeiros defendiam 

que a língua é arbitrária, mero resultado de costume e tradição, aspectos como 

similaridade e transparência não faziam parte do panorama filosófico 

convencionalista. Já os naturalistas advogavam que a língua refletia as coisas do 

mundo, logo as palavras recebiam motivações icônicas, ou seja, a palavra deveria 

trazer em si características apropriadas, essencialmente, ao que designavam. 

Essas pressuposições filosóficas ocasionaram, posteriormente, um debate 

entre “analogistas” e “anomalistas” no tocante as regularidades do sistema 

linguístico. Os analogistas insistiam na concepção da língua como sistema 

eminentemente regular e convencionada, em um outro paradigma, os anomalistas 

ressaltavam as diferenças e peculiaridades de formas da língua, tendo como base 

as evidências de homonímia e polissemia. Alicerçados nesse entendimento diziam 

que a estrutura da língua resultava da escolha social. 

A partir dessa configuração, depreendemos que os questionamentos sobre a 

conceptualização das coisas do mundo e a forma de representá-las não é recente. 

As teorias linguísticas retomam essa discussão, no início do século XX, quando 

Saussure reinterpreta o conceito de arbitrariedade, redimensionando as discussões 

para o interior do sistema linguístico, adotando a concepção de signo linguístico 
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como a relação entre significante (imagem acústica) e significado (conceito). O que 

atesta o pensamento convencionalista de que não há uma relação natural entre a 

construção da palavra e o sentido que ela transmite. 

É pertinente mencionar as observações de Pierce (1940), filósofo norte-

americano, para a ideia de arbitrariedade. De acordo com ele, a sintaxe das línguas 

naturais é isomórfica ao seu designatum mental. Na codificação sintática, princípios 

icônicos (cognitivamente motivados) interagem com princípios mais simbólicos 

(cognitivamente arbitrários), que são perceptíveis e atendem pelas regras 

convencionais (cf. CUNHA, COSTA e CEZARIO, 2015). 

Os princípios de Iconicidade estabelecidos por Peirce contribuíram para as 

pesquisas funcionalistas, uma vez que esse filósofo atribuiu as motivações das 

palavras a dois tipos de Iconicidade, imagética, àquela que mantém relação entre 

um elemento e seu referente, um remete a imagem do outro, como exemplo temos a 

pintura, a estátua, as onomatopeias; já a iconicidade diagramática representa o 

objeto através de relações análogas, como o caso do mapa que representa uma 

região. 

As pesquisas funcionalistas intensificam a teoria de que as construções 

sintáticas, não necessariamente precisam ter uma forma para cada função, pois a 

dinamicidade da língua permite que uma forma, dependendo da situação 

comunicativa, assuma diferentes sentidos. Esse fenômeno fica mais em evidência 

nos estudos de Silva (2000), quando discute a correlação entre uma forma e várias 

funções. A escrita de palavras com o sufixo –inho ilustra bem esse caso. No (D&G, 

1998, p. 215) temos, criancinha: “[...] aí tem uma brincadeira... que você pega as 

criança ... bota, bota::criancinha des/tamanho...(mostra o tamanho) bota numa bacia 

né”. Nesse contexto a palavra criancinha está indicando tamanho diminutivo. Em 

(D&G, 1998, p. 2015) o sufixo –inho é utilizado em um outro sentido: “a velocidade 

era muito grande ... tinha uma curva lá perto da ... da casa lá...bem pertinho aí só 

andava em alta velocidade lá”. A palavra pertinho indica proximidade. Já no texto 

seguinte, (D&G, 1998, p.73), o sufixo –inho adquire valor pejorativo: “[...] então meu 

amigo...eles foram no...nos lugares mais assim...nos barzinhos...nos...nos guetos e 

trouxeram pra gente cenas assim...de a/de arrepiar sabe?” A palavra barzinhos, 

nesse texto, nos transmite a ideia de que aquele bar é um ambiente desagradável, 

depreciativo. 

 Desse modo, existem na língua algumas estruturas que mantêm uma 
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correlação aproximada com o seu caráter funcional, sendo, pois, visível a relação 

entre expressão e conteúdo. Mas em contrapartida, não se pode deixar de 

mencionar, há casos em que essa conexão não é nítida ou não se verifica, 

apresentando-se arbitrária e impossibilitando associação da estrutura forma/função. 

 Assim, a LFCU acolhe esse princípio de uma forma mais moderada, 

adaptando-se à concepção de língua como uma estrutura fluida, resultante da 

situação comunicativa e que, portanto, deve envolver, ao mesmo tempo, motivação 

e arbitrariedade. 

 Em uma interpretação mais branda, o princípio de Iconicidade se expressa 

em três subprincípios, que se associam à quantidade de informação, ao grau de 

integração dos constituintes da expressão e do conteúdo e à ordenação linear dos 

segmentos. 

 No subprincípio de quantidade, de acordo com Givón (1990), quanto maior for 

o volume de informação a ser comunicado, maior será a quantidade de forma em 

que essa mensagem é codificada linguisticamente, e ainda quanto mais nova e 

imprevisível for a informação dentro do texto, maior será a quantidade de forma a 

ser utilizada pelo autor, objetivando facilitar a comunicação com o interlocutor. Como 

ressalta Croft (1990) as estruturas gramaticais mais simples são cognitivamente 

mais fáceis de serem assimiladas, já as estruturas complexas são cognitivamente 

mais elaboradas, e, assim exige um esforço maior de pensamento. O exemplo7 a 

seguir, narrativa sobre os tipos de religiões, presente no D&G, (1998. p. 22-23) nos 

ajudará a compreender como se manifesta esse subprincípio: 

Amostra (2)  

o candomblé ele tem uma nova concepção né ... é:: tem aquele que se direciona pro mal ... 
né ... você sabe que existe ... por mais que você queira negar isso ... existe ... ee tem o 
espiritismo ... que esse eu acho muito parecido com a igreja católica ... a única diferença 
existe é que o espiritismo consegue explicar questionamentos que a igreja católica não 
consegue ...ela apenas. 

 

 Observando os elementos destacados em (2), podemos verificar que, no 

primeiro caso, o sujeito da forma verbal tem (o candomblé) foi representado por 

anáfora zero, por se referir a uma informação dada, já mencionada, previsível; já na 

outra construção, os elementos linguísticos mencionados para caracterizar o 
                                                           
7
 As amostras corpus D&G do Natal, presentes nesta pesquisa, foram transcritas sem alterações. 
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espiritismo são em maior quantidade, justamente por se tratar de uma informação 

nova, ainda não conhecida pelo interlocutor. 

O subprincípio de proximidade, por sua vez, entende que os conceitos mais 

próximos no campo do sentido também apresentam maior ligação na forma. Em 

contrapartida, as expressões que se acham menos integradas no plano cognitivo, 

tendem a estar menos conectadas no aspecto forma. O que está mentalmente junto, 

sintaticamente, também estará junto. É o que verificamos na integração forte entre 

sujeito/verbo e verbo/sujeito, exemplificado no (D&G,1998. p. 23) “eu sou católica ..., 

mas as minhas explicações são mais encontradas no espiritismo...”. Notemos que 

existe uma forte integração entre os constituintes do sujeito (as minhas explicações) 

e seus complementos. A nível morfossintático existe uma ligação direta entre o 

sujeito e o verbo, o que motiva a efetivação da concordância verbal. 

 O outro subprincípio relevante na análise da Iconicidade é a ordenação linear, 

segundo esse princípio o falante distribui as palavras na oração obedecendo a uma 

ordem, no tempo e espaço, de acordo com as pressões cognitivas, ou seja, 

conforme a sequência de informações que o locutor deseja priorizar. Assim, a 

informação mais relevante tende a ser mencionada primeiro, como também tende a 

vir primeiro a informação mais previsível, mais tópica. Givón (2001) considera que 

um constituinte é tópico não porque ocorre como Sujeito na sentença, mas porque é 

tópico ao longo do discurso multiproposicional.  Para o autor, a posição de Sujeito 

(tópico primário) e Objeto (tópico secundário) revela vinculação com o uso 

pragmático da ordenação das palavras. Dessa forma, um constituinte argumental, 

dada sua importância tópica, pode manifestar-se fora de sua posição canônica. 

 De acordo com esse subprincípio o falante frequentemente organiza sua fala 

seguindo as informações centrais. É o que visualizamos no trecho do D&G, (1998, 

p.11) a seguir: 

 

Amostra (3) 

  (...) exatamente é essa a palavra que eu tava procurando ... é ... untar as formas depois de 
trinta ... trinta minutos eu ... coloco na ... na ... na pedra lá ... é ... faço o rolo né ... pra estirar 
a massa né ... estirar a massa e eu calculo mais ou menos a ... a metade né ...da massa 
que já é pra eu fazer duas né ... a metade ... aí pego uma estiro a metade também ... estiro 
mais ... quando tiver bem estirada aí eu coloco na ... na ... na ... na forma ... corto o que 
sobrar né... 
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O texto (3) foi retirado de um relato de opinião, no qual o informante relata 

sobre como fazer uma pizza. Percebemos que a distribuição das palavras e a 

sequência de orações reproduz fielmente a sequência cronológica de como foi 

produzida a receita. 

Do que foi exposto, depreendemos que o discurso não é construído 

atendendo somente princípios arbitrários, o falante considera razões de ordem 

cognitivas, pessoais e de complexidade e esses aspectos refletirão na estrutura das 

orações. 

 Passaremos a seguir ao delineamento da proposta de análise da LFCU no 

tocante à categoria Marcação. 

 

3.3.2 A ótica da LFCU a partir da categoria de análise: Marcação 

 

 A categoria Marcação tem seus estudos iniciados nas pesquisas linguísticas 

de natureza estruturalista, por meio dos teóricos da Escola de Praga, sendo refinada 

por Givón (1990). No sentido que aqui utilizamos, a categoria Marcação, de forma 

geral, diz respeito à presença versus ausência de concordância verbal na 

construção VS. Segundo Givón (1990 p. 947), existem três critérios principais para 

se diferenciar uma categoria marcada de uma não marcada. São eles: 

 

(i) complexidade estrutural, a estrutura marcada tende a ser mais 
complexa ou mais extensa que a não marcada correspondente; 
(ii) distribuição de frequência, a construção marcada é menos 
frequente e, portanto, mais evidente cognitivamente, que a não-
marcada; 
(iii) complexidade cognitiva, a estrutura marcada geralmente é mais 
complexa cognitivamente, requer mais esforço mental, estratégias de 
processamento e um período mais longo para ser compreendido do 
que a correspondente não-marcada. 

 

 O que se observa na prática, segundo Givón (1995) é que a marcação está 

eminentemente relacionada ao contexto, uma mesma estrutura pode admitir ser 

mais marcada e menos marcada em um contexto e não admitir em outro. Por essa 

ressalva, a marcação deve ser explicada com base em domínios comunicativos, 

socioculturais, cognitivos ou biológicos. 

 Além disso, o mesmo autor acrescenta que a marcação não se reduz apenas 

às categorias linguísticas, mas pode estender-se a outros fenômenos, como a 
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distinção entre o discurso formal e a conversa natural, espontânea. A natureza de 

assuntos mais complexos e abstratos faz com que o discurso formal seja mais 

marcado em relação à conversa informal, cognitivamente acionada com mais 

rapidez e facilidade por referir-se, em geral, a assuntos cotidianos e fisicamente 

perceptíveis da vivência social. 

Nesse segmento, para exemplificar o princípio Marcação vale destacar o 

contraste entre afirmação e negação. Como ilustra Furtado da Cunha (2000), 

quando afirmamos algo, cognitivamente a estrutura é mais fácil e esperada, logo é 

mais frequente na interação verbal e também na sistematização linguística, 

representando assim a forma não marcada. Já na negativa, temos uma estrutura 

mais complexa, por envolver, pelo menos um morfema a mais que a afirmativa. Uma 

vez que é mais complexa em termos cognitivos, pois, no plano do conteúdo a 

negativa supõe uma dedução, já que a oração negativa contradiz uma expectativa 

do interlocutor. Para melhor entendimento, tomemos as ocorrências presentes no 

(D&G,1998, p.12): 

(i) (...) eu acho que ... a culpa não está no ... no ... no ... no ... na 
comissão técnica ... no ... do futebol apresentado pelo... Brasil 
atualmente(...) 
 
(ii) (...) eu acho que a culpa está na comissão técnica... 

 

Podemos notar que a construção destacada em (i) pressupõe maior 

complexidade estrutural que a sua correspondente afirmativa, ilustrada em (ii), esta 

envolve um morfema a mais, a partícula não, logo é mais extensa e mais complexa 

o que certamente demanda maior atenção e esforço cognitivo. Vale salientar 

também que a frequência que a estrutura (ii) ocorre é superior a apresentada em (i). 

Dubois e Votre (2012) tendo como embasamento as discussões de Givón 

(1990), no tocante ao princípio Marcação, também intensificam essa discussão, 

dando ênfase ao subprincípio de Marcação por expressividade. Segundo esses 

autores a expressividade retórica está diretamente relacionada à persuasão, esse 

tipo de marcação não traz nenhuma informação cognitiva nova, ela possibilitará a 

organização discursiva de acordo com os elementos que o falante deseja 

enfraquecer ou evidenciar. Para Pontes (2016, p. 186) esse princípio foi pensado a 

partir do fato de que “um procedimento discursivo marcado tende a reduzir ou 

eliminar o esforço de codificação. Logo, é necessária a formulação de um princípio 
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de contrabalanço”. Nesse sentido, um elemento pode ser marcado em um 

determinado contexto e exigir mais esforço cognitivo e em um outro discurso ser 

mais marcado e no entanto, não demandar maiores complexidades cognitivas, pois 

o maior número de marcações não trazem informações novas. Elas são motivadas 

por termos de expressividade. Observemos o quadro proposto por Dubois e Votre 

(2012, p. 69): 

 

Quadro 02: Princípio de Marcação e Expressividade 

Princípio de marcação Princípio de expressividade 

 O princípio de marcação é 
cognitivamente motivado em termos de 
esforços associados às tarefas de 
codificação. 

 O princípio de expressividade é 
cognitivamente motivado em termos da 
expressividade e da eficácia, o que 
equilibra as tarefas de codificação 

 Um elemento marcado será mais 
elaborado e mais longo. 

 Um procedimento discursivo marcado 
pode ser menos elaborado e menos 
longo. 

 Um elemento marcado será menos 
frequente. 

 Um procedimento discursivo marcado 
pode ser mais frequente. 

 Um elemento marcado exigirá mais 
esforços de codificação. 

 Um procedimento discursivo marcado 
pode reduzir ou anular o esforço de 
codificação. 

Fonte: Dubois e Votre 
 
 

Como podemos notar Dubois e Votre (2012) enfatizam que a Marcação por 

expressividade envolve todo o discurso. Não podemos fazer uma análise olhando só 

para um elemento do texto, precisamos analisar todo o procedimento discursivo 

utilizado pelo falante. 

Ao acolhermos esse princípio de análise, fazemos uma associação com 

nosso objeto de pesquisa, CV. Não se trata de marcar um verbo conforme o sujeito, 

mas sim de utilizar marcações de acordo com a ênfase que o falante pretende 

manifestar. Essa dimensão de estudo nos remete a Araújo, Coan e Pontes (2015) 

que analisaram as motivações variável para uso do verbo no tempo futuro (simples e 

perífrase), nos jornais Le Monde e Le Figaro. De acordo com esse trabalho, a 

motivação para o uso de um verbo no futuro simples ou perífrase pode relacionar-se 

a alguns aspectos textuais, como a formalidade e a modalidade do texto. 

Diferentemente do jornal Le Monde, a forma perífrase foi a mais utilizada no jornal 

Le Figaro. Uma das possibilidades apontadas pelos autores refere-se à variável 

contexto. Em um cenário de pré-eleição a forma perifrástica denota promessas de 

ações imediatas. “Nesse sentido, formas marcadas podem ocorrer em contextos 
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menos marcados, e formas menos marcadas podem estar presentes em contextos 

mais marcados” (cf. ARAÚJO, COAN e PONTES, 2015, p. 13). 

 Segundo os autores, o que aconteceu foi um equilíbrio cognitivo contextual, 

ou seja, a forma simples (estrutura menos marcada), que é considerada como 

estrutura menos complexa em relação às perífrases (estrutura marcada), tende a 

aparecer menos no jornal Le Figaro (contexto formalmente menos marcado em 

relação ao jornal Le Monde). 

Assim, a partir da percepção de que a língua toma como ponto de partida as 

necessidades interativas do falante, analisamos a efetivação da CV na estrutura VS 

a partir dos princípios Iconicidade e Marcação. O princípio de Iconicidade contribui, 

ao nosso ver, para estudo da manifestação da construção VS e processo de 

estruturação da CV, principalmente no tocante à ordenação linear, e 

proximidade/distanciamento dos constituintes (Verbo/Sujeito). Já o princípio de 

Marcação nos permite refletirmos sobre a necessidade de marcação (ou não 

marcação) de elementos dentro de uma construção interativa. Situamos essas 

observações nos procedimentos discursivos usados pelo falante e seus objetivos 

interativos, considerando principalmente: complexidade estrutural e cognitiva entre a 

construção VS, distribuição de frequência e expressividade. 

Sob esse prisma e continuando no âmbito das orientações da LFCU, 

observamos quando a marcação de elementos no plural exige mais esforços 

cognitivos do leitor e quando a marcação de constituintes ajuda ao falante expressar 

com mais eficácia o seu discurso. 

As reflexões apresentadas no decorrer deste capítulo possibilitam um 

entendimento sobre a teoria denominada LFCU, abordagem teórico-metodológica 

resultante da interação entre a Linguística Funcional norte-americana e Linguística 

Cognitiva. Nesse modelo de abordagem, a língua é estudada a partir da função que 

desempenha nos diferentes contextos discursivos. Observa, a partir de um material 

empírico, o processo continue de organização da língua. 

Focalizamos também, as categorias de análise da LFCU e centralizamos as 

discussões para o princípio de Iconicidade e Marcação, objetivando refletirmos sobre 

as motivações discursivo-pragmáticas e semântico-cognitivas norteadoras no 

processo de construção da CV. Assim, os pressupostos teóricos apresentados até 

aqui são conceitos da LFCU, fundamentais na análise do objeto de estudo que nos 

propomos a investigar, nesta pesquisa. 
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4 DESENHO  METODOLÓGICO DA PESQUISA 
 

O presente capítulo objetiva apresentar os procedimentos metodológicos 

que conduziram o estudo sobre Concordância Verbal nas construções VS no corpus 

D&G do Natal. Primeiro fazemos uma contextualização teórica da nossa pesquisa 

com os estudos de Andrade (2017), Arena (2015) e Figueiredo (2015). Essas 

investigações científicas tomaram como base teórico-metodológica a LFCU e, como 

já mencionamos em outro momento, os estudos que focalizam a análise dos 

aspectos linguísticos baseadas no uso, ainda são recentes, portanto, essas 

pesquisas nos permitiram conhecer um direcionamento de metodologias e nos 

deram suporte para traçarmos nosso percurso teórico-metodológico. Na sequência 

caracterizamos o corpus, mencionamos sobre sua organização, delimitação e 

definição do banco de dados. No subtópico seguinte discorremos sobre os 

procedimentos e a vertente teórico-metodológica que nortearam as ações 

desenvolvidas para análise da CV nas construções VS. 

 

4.1 Contextualização da Pesquisa 

 

 De acordo com o que mencionamos na introdução deste trabalho, nossa 

dissertação integra-se a um grupo de pesquisa que trabalha com a língua em 

funcionamento. Nessa perspectiva, tomando por direcionamento a LFCU, as 

investigações voltadas para as diversas manifestações da língua apresentam como 

principal objetivo descrever, interpretar e explicar as construções linguísticas a partir 

das práticas discursivas reais. 

 Notamos também que, o grupo de pesquisa, denominado Discurso & 

Gramática, propõe discutir os aspectos gramaticais dentro da riqueza dos dados de 

uso real da língua, considerando os elementos formais e contextuais, tomando como 

referência os pressupostos teórico-metodológicos da LFCU. Ao tomarem esses 

parâmetros, Furtado da Cunha e Tavares (2007), propõem que as regularidades e a 

instabilidade da língua sejam compreendidas a partir das motivações e nuances das 

práticas discursivas do falante no cotidiano social. Os conhecimentos semântico-

cognitivos e discursivo-pragmáticos são acionados no momento de construir, 

descrever e analisar os fatos linguísticos. 

 Conforme as publicações já abordadas no segundo e terceiro capítulos deste 
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trabalho, a LFCU evidencia que a estrutura da da língua emerge à proporção que é 

usada, e, portanto, os elementos discursivo-pragmáticos devem ser salientados na 

descrição linguística. Nesse sentido, demos ênfase às produções de Bagno (2017); 

Travaglia (2011); Vieira (2014); Costa (1995); Perini (2007) e Macambira (1993) uma 

vez que partem de discursos concretos e analisam, dentre outras questões, a 

efetivação da CV. 

 Nesta dinâmica, temos estudos científicos sobre a construção das estruturas 

gramaticais, produzidas a partir dos procedimentos da LFCU. Apresentamos, de 

forma sucinta, duas teses e uma dissertação que se ampararam na LFCU para 

explicarem categorias e usos linguísticos. Na sequência, produzimos um quadro 

descritivo, elencando os métodos e abordagens norteadoras dessas pesquisas. A 

partir do caminho metodológico traçado nesses estudos, refletimos sobre o tipo de 

pesquisa, abordagem e métodos adotados nesta investigação. 

 Um dos trabalhos defendidos a partir dos pressupostos da LFCU foi a tese  

de autoria de Andrade (2017). Nela as investigações são concentradas em torno 

das construções gramaticais com ir no português brasileiro contemporâneo com 

ênfase para vai ver, vá lá, vai que, ainda vai, e vai de SN. A autora procura 

identificar fatores que motivam essas construções ao mesmo tempo em que 

procura descrever e analisar a variedade de configurações morfossintáticas e as 

diferentes funções semânticas e discursivo-pragmáticas a que servem. O material 

para análise dessas construções foi constituído de padrões discursivos diversos: 

jornais, revistas e blogs de todo o país, por meio da ferramenta digital Google. 

Terminada a investigação, a pesquisadora concluiu que as construções com o 

verbo ir podem ser consideradas, em certa medida, como parcialmente 

especificadas, indicando que essas construções resultam de produtividade limitada 

e gradientes quanto á composicionalidade, e ainda que essas construções resultam 

de extensões de sentido (metonímicos e metafóricos), estando fortemente 

vinculadas à (inter)subjetividade.  

Temos também, nos pressupostos da LFCU a tese intitulada: 

Construcionalização do conector daí que em perspectiva funcional centrada no 

uso”, de autoria de Arena (2015). Nesse estudo, a pesquisadora investiga o 

caminho da construcionalização de daí que em função conectora. Utiliza como 

corpus textos coletados de fontes virtuais, uma corpora eletrônica. Através dela foi 

formado um banco de dados com 440 textos na modalidade escrita, desde o século 
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XVII até os dias atuais. Como resultado, a autora confirma as hipóteses de que, 

após passar por mudanças construcionais ao longo da sua rota de 

construcionalização, a microconstrução daí que se configura hoje como um 

conector lógico-argumentativo, pareando forma-significado. Funciona como 

elemento coesivo, alinhando-se ao paradigma das locuções conjuntivas e, assim 

como de modo que, de maneira que ou de sorte que, o conector daí que vem se 

especializando na expressão de resultado, sendo empregado pragmaticamente em 

relações mais factuais, como as consecutivas, ou mais modalizadas e subjetivas, 

como as conclusivas. 

 Noutro trabalho, (FIGUEIREDO, 2015), traça como objetivo analisar as 

ocorrências do item agora e explicar o seu funcionamento na língua falada e 

escrita dos informantes do corpus D&G do Natal. De acordo com os achados da 

pesquisa, o trabalho mostrou que contrariando a visão tradicional que coloca todos 

os advérbios de tempo como elementos gramaticais, o agora apresentou outros 

usos e funções comparativamente novos, o que possibilitou a análise dos 

diferentes sentidos que o item lexical agora pode apresentar na fala e escrita dos 

informantes natalenses. 

 Como a metodologia é uma das partes que possibilita a concretização de 

uma pesquisa, apresentamos de forma objetiva, o formato dos estudos acima 

mencionados. Salientamos que as orientações adotadas pelos autores, também 

direcionam os procedimentos de nossa investigação. 

 

    Quadro 03 – Formato metodológico de pesquisas que trabalham com a LFCU 
 

Definições 
Pesquisadores 

Andrade 
(2017) 

Arena 
(2015) 

    Figueiredo 
(2015) 

Abordagem Qualitativa e Quantitativa  X X 

Abordagem Quali-quantitativa X - - 

Pesquisa Descritiva e interpretativa X  
X 

 
X 

Pesquisa Documental X X X 

Método Dedutivo e Indutivo X  
X 

 
- 

Método Dedutivo - - X 

  Fonte: O Autor. 
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O quadro 03 demonstra de forma resumida os procedimentos metodológicos 

utilizados por Andrade (2017), Arena (2015) e Figueiredo (2015). Todos esses 

pesquisadores ancoraram suas investigações nos pressupostos teóricos 

metodológicos da LFCU. Por isso, consideramos importante conhecermos a 

estrutura dessas pesquisas, que mesmo se distanciando do nosso objeto de 

pesquisa trabalham com a perspectiva das investigações linguísticas partirem da 

língua em uso. Assim, para efeito de determinação dos procedimentos de nossa 

pesquisa achamos importante refletirmos, a partir de estudos já concretizados, sobre 

as pesquisas quali-quantitativa, qualitativa e quantitativa, o método dedutivo/indutivo, 

dedutivo e indutivo como também sobre o tipo de pesquisa documental.  

 

4.2 Aspectos Metodológicos da Pesquisa 

 

Produzir textos de caráter científico, formular problemas pertinentes, refletir 

sobre questões filosóficas e produzir conhecimentos são pontos que qualificam uma 

pesquisa. De acordo com Severino (2012), as pesquisas se estabelecem por suas 

modalidades (qualitativa, quantitativa, etnográfica, etc.), pela natureza das fontes 

(documental, bibliográfica e de campo) e pelos objetivos (exploratória explicativa). 

Na linha de estudos que objetivam descrever e interpretar as estruturas 

internas e externas que compõem as construções linguísticas, indo ao encontro com 

a pesquisa de Andrade (2017), Arena (2015) e Figueiredo (2015) nos propomos a 

realizar uma pesquisa descritiva e interpretativista. Assim, uma das primeiras 

caraterísticas deste trabalho é ser de natureza interpretativista, uma vez que 

descrevemos e interpretamos o modo, a intenção, o porquê, as motivações que 

levaram os informantes do D&G do Natal a construírem determinada CV nas 

estruturas envolvendo VS. Descrevemos e discutimos, no entorno da estrutura VS, 

aspectos relacionados à quantidade e complexidade de informação, proximidade e 

distância do verbo em relação ao sujeito, ordenação linear dos elementos 

linguísticos, marcação dos constituintes por expressividade e complexidade 

estrutural. Nessa direção, segundo Moita Lopes (1994), no paradigma 

interpretativista a realidade não pode ser independente do indivíduo, assim, com 

apoio nos pressupostos da LFCU, os quais concebem a linguagem enquanto 

instrumento que possibilita a interação verbal e baseada nos princípios funcionais de 

investigar aspectos da língua, procuramos explicar construções que apresentam 
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regularidades, no tocante à estrutura VS na fala e escrita de informantes natalenses. 

Como nosso estudo se utiliza dos pressupostos teórico-metodológicos da 

LFCU e essa abordagem trabalha exclusivamente com dados manifestados em 

situação de uso efetivo da língua, dando ênfase ao contexto e na rota de mudança 

das construções linguísticas, realizamos uma pesquisa que assume a abordagem 

quali-quantitativa como embasamento metodológico principal. Nossa fundamentação 

parte do entendimento de Rodrigues (2013) quando alude essa abordagem como 

mista, pois para análise qualitativa do objeto é importante um levantamento 

quantitativo dos dados. Como menciona Rodrigues (2013, p.16): ”quantidade se 

transforma em qualidade e, qualidade, se transforma em quantidade”. Essa 

interconexão nos permiti interpretar a CV da estrutura VS a partir da frequência 

dessa construção. 

Em consonância com essa orientação, nossa pesquisa apresenta relação 

direta com os significados pragmáticos, construídos pelo falante na interação. 

Ressaltamos que os dados analisados são provenientes de fonte real, o que 

implicou uma descrição do fenômeno investigado considerando o processo, o 

entorno linguístico e não somente a estrutura final.  

Salientamos que, em complemento à abordagem qualitativa, utilizamos a 

abordagem quantitativa de pesquisa, uma vez que ela nos apresenta a frequência 

da construção SV no corpus D&G do Natal. De acordo com Rodrigues (2013), 

interação do tratamento qualitativo e quantitativo torna o resultado da pesquisa mais 

amplo. Existe uma complementação necessária, pois uma pesquisa requer 

ocorrência de dados, quantidades, mas esses dados recebem uma análise, uma 

investigação qualitativa. 

Assim, ao adotarmos essas orientações metodológicas, descrevemos a CV 

manifestada na construção VS na fala e escrita dos natalenses a partir dos dados 

mapeados. Feito o levantamento das ocorrências buscamos interpretar os 

significados e a relação dinâmica existente entre o conhecimento linguístico e o 

extralinguístico, entre a gramática normativa e a gramática de uso. 

 

4.3 Caracterização do corpus 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, elegemos como campo base de 

investigação e reflexão acerca do nosso objeto de estudo, o corpus Discurso & 
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Gramática (D&G) – a língua falada e escrita na cidade do Natal. 

O D&G do Natal configura-se como um referencial importante para o estudo 

de aspectos linguísticos que investigam a dinâmica constante de transformação da 

língua. Em sua constituição prevalecem alguns tipos textuais: (i) narrativas de 

experiência pessoal (ii) narrativas recontadas (iii) textos descritivos (iv) relatos de 

procedimento e (v) relatos de opinião. Nessas manifestações, o aluno produz seu 

discurso, na língua falada e na língua escrita, fazendo escolha de elementos 

linguísticos que melhor correspondam aos seus objetivos.  

Outro aspecto a ressaltar no tocante à organização do D&G é a presença dos 

diferentes níveis de escolaridade. O corpus é composto por textos de alunos do: 

Ensino Superior, Ensino Médio, Ensino Fundamental e Nível Infantil, o que nos 

chama atenção pela possibilidade de encontrar a variedade linguística condizente 

com cada faixa etária e nível de escolaridade. Num total de 20 informantes somam-

se duzentas produções, uma vez que cada informante contribuiu com a produção de 

dez textos, sendo cinco tipos textuais que prevalecem a língua oral e cinco com 

predomínio da língua escrita. 

Como o D&G do Natal apresenta um volume considerável de orações, 

delimitamos nossa investigação no Nível Superior, Ensino Médio e II Nível do Ensino 

Fundamental, totalizando assim 120 produções, 60 com ênfase na língua escrita e 

60 prevalecendo a língua oral. Trabalhamos com esse número de produção porque 

os discursos linguísticos que constituem o D&G do Natal são estruturas curtas, os 

informantes não escrevem ou falam textos longos. Talvez pela inexistência de um 

interlocutor interagindo momentaneamente com os informantes, as situações 

discursivas narradas sejam mais objetivas. 

 Escolhemos o Nível Fundamental maior (9° ano) por ser uma classe que já 

teve contato com a sistematização dos aspectos linguísticos nas séries anteriores e 

por apresentar na sua constituição o predomínio de adolescentes, classe que se 

destaca pela renovação constante das formas linguísticas; no Nível Médio o aluno 

ingressa em um processo de ensino aprendizagem mais intenso, os componentes 

linguísticos são trabalhados de forma mais intensa, tendo em vista a preparação do 

aluno para o ENEM e mercado de trabalho, além disso, o aluno de Ensino Médio 

revela um aumento de memória cognitiva o que propicia uma reflexão mais 

detalhada sobre os usos da língua. Com isso, entendemos que existe uma 

possibilidade maior, dos alunos desse nível de estudo, apresentarem regularidades 
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em construções manifestadas no Ensino Fundamental. Já no Ensino Superior 

entendemos que aconteça um entrelaçamento de todos os níveis de estudos 

anteriores, nessa fase de escolaridade pressupomos que o aluno manifeste uma 

reflexão mais abrangente acerca das construções gramaticais. 

Acreditamos que esses três níveis de estudos representam as estruturas mais 

frequentes no que se refere a CV. Os textos produzidos pelos informantes nas 

respectivas fases de ensino nos permitiram descrever a CV efetivada pelos falantes 

de Natal, verificar a plurissignificação que a presença ou ausência da marca plural 

pode revelar e consequentemente direcionamos um olhar mais dinâmico para a 

estrutura gramatical da língua. 

Para uma melhor visualização dos informantes que compõem o banco de 

dados desta pesquisa, apresentamos três quadros com informações que 

caracterizam de forma mais detalhada os alunos por nível de escolaridade: 

 

Quadro 04: Informantes de Nível superior - Corpus D&G 1998 

INFORMANTES                IDADE 

Carlos              26 anos 

Diva 
 
 

             31 anos 

Gislaine              21 anos 

Ítalo 
 
 

             30 anos 

Fonte: Autor, a partir do Corpus D&G, 1998. 

 

Quadro 05: Informantes de Nível Médio - Corpus D&G 1998 

INFORMATES IDADE 

Gerson 19 anos 

Gustavo 16 anos 

Rosemeire 19 anos 

Solange 19 anos 

 Fonte: Autor, a partir do Corpus D&G, 1998. 
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Quadro 06: Informantes de Nível Fundamental/9º ano - corpus D&G 1998 

INFORMANTES IDADE 

Emerson 15 anos 

Gerlânia 17 anos 

Lúcia 16 anos 

Vladimir 14 anos 

Fonte:  Autor, a partir do Corpus D&G, 1998. 

 

Assim, o interesse por realizar esse estudo com o corpus D&G do Natal se 

dá, em primeiro plano, devido à organização, dinamicidade e amplitude do banco de 

dados. A língua expressa no corpus é viva, representa a fala e escrita dos 

natalenses em uso, além de contemplar os diferentes níveis de escolaridade. 

Seguindo esses parâmetros, o corpus nos possibilita conhecer e descrever a 

estrutura interna da CV presente nas construções VS e refletir sobre as motivações 

cognitivo/pragmáticas que levaram o aluno a produzir tais construções. Salientamos 

que observamos as manifestações dessas construções tanto na modalidade oral, 

como na escrita. 

Outra perspectiva a considerar é que as situações discursivo-semânticas 

possibilitam construções VS muito mais produtivas do que as estabelecidas pela 

gramática normativa, fato esse que nos gera interesse na descrição linguística. No 

discurso da gramática normativa, os aspectos gramaticais são apresentados de 

forma isolada do seu uso efetivo, abrigando uma homogeneidade que não se 

materializa na língua, nos vários contextos comunicativos. A título de exemplificação 

utilizamos a seguinte construção: “Bem a minha opinião sobre o namoro é que está 

muito avançado, porque esses rapazes de hoje não pensa no amanhã que vai 

ser...” (D&G, 1998, p. 172). Neste texto percebemos que: (i) o verbo (pensa) está no 

singular e o constituinte nominal (esses rapazes) no plural (ii) o verbo localiza-se 

posposto e distante do sujeito. Como explicar o processo de concordância verbal 

nessa construção? Existe uma relação entre distanciamento e proximidade dos 

constituintes? Quais motivações e fatores cognitivo-pragmáticos são considerados? 

Esses são questionamentos importantes quando se considera a descrição e 

análise da língua em funcionamento. No entanto, essas explicações não se 

encontram na gramática tradicional, uma vez que ela considera a regra pela regra, o 
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que deixa evidente que a análise normativa independente do contexto linguístico. 

 
4.4 Procedimentos Metodológicos 
 
 
 Definido o corpus que viabilizaria esta pesquisa, passamos para a busca de 

ocorrências da estrutura VS no material empírico (D&G). Esse procedimento exigiu 

tempo e paciência, uma vez que a quantificação da construção VS nos tipos textuais 

presentes no D&G foi realizada manualmente, pois não encontramos software que 

tabulasse o tipo de estrutura investigada. Dessa forma, para levantamento dos 

dados, fizemos a leitura por tipo textual e nível de escolaridade e mapeamos as 

construções que apresentavam concordância verbal diferente da norma gramatical 

padrão. 

Feito esse levantamento, uma das primeiras reflexões pontuadas foi com 

relação à frequência da construção VS na modalidade oral e escrita nos três níveis 

escolares em investigação, como também a concordância efetivada. Verificamos se 

os informantes com maior nível de estudo manifestam (na fala e na escrita) uma 

estrutura diferente daqueles com menor escolaridade. 

O próximo passo foi analisar os dados com base na teoria da LFCU, sendo 

direcionados para o foco de interesse na correlação entre forma e função. As 

ocorrências de CV nas construções oracionais VS foram interpretadas tendo como 

referência os pontos centrais de uma gramática funcionalista: o uso, o cognitivo e o 

social. 

 Em uma análise mais delimitada descrevemos a estrutura da CV a partir das 

motivações internas e externas em consonância com as categorias Iconicidade e 

Marcação. De forma específica, o princípio Iconicidade nos apresentou elementos, a 

partir dos subprincípios de quantidade, integração e ordenação linear para explicar 

os componentes morfossintáticos e semântico-pragmáticos que motivaram o 

processo de concordância. 

Já a categoria Marcação somou orientações para explicar a presença e/ou 

ausência de marca de número, singular/plural, variável estrutural presente nas 

construções VS. Para tanto, adotamos principalmente os critérios de (i) 

complexidade estrutural (ii) complexidade cognitiva e (iii) distribuição de frequência e 

(iv) expressividade. Assim, buscamos subsídios que apresentassem explicações 

para concordância verbal efetivada em construções oracionais VS no D&G do Natal. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Este capítulo toma como ponto de partida construções efetivas do uso da 

língua. Partindo da consideração de que a CV é um aspecto linguístico variável e 

dinâmico, deslocamos esse componente de um terreno puramente sintático e 

estabelecemos processos pragmáticos e semânticos que ultrapassam o domínio 

próprio da estrutura interna. 

Desse modo, para as análises e discussão das construções linguísticas do 

nosso corpus, reforçamos a importância das contribuições teóricas sob as quais esta 

pesquisa se sustenta, como também a função do percurso metodológico que 

organiza, delimita e alarga a compreensão das etapas de desenvolvimento deste 

estudo. Assim, o foco de abrangência deste estudo é a CV presente nas construções 

VS no corpus D&G do Natal, tendo como fio condutor das discussões e análises dos 

dados a LFCU, abordagem teórico-metodológica que avalia o processo de 

elaboração contínua da língua.  

Dessa forma, em primeiro lugar, apresentamos a frequência da ordenação VS 

no corpus e demonstramos a quantidade de construções que manifestam CV e as 

que não apresentam concordância de acordo com as normas estabelecidas pela 

Gramática Tradicional. Feito isso, passamos ao estudo interpretativo dessas 

construções observando o entorno linguístico e todo o processo discursivo utilizado 

pelos informantes do D&G do Natal nas construções que apresentam predomínio da 

língua falada e escrita. Assim, pontuamos as manifestações efetivadas pelos 

falantes em cada modalidade e verificamos o tipo de concordância mais utilizada em 

cada nível de escolaridade.  

Em segundo lugar, invocamos o princípio de Iconicidade para descrever as 

estruturas VS presentes no corpus. De forma mais específica utilizamos os 

subprincípios integração/distanciamento e ordenação linear dos constituintes para 

interpretarmos o(s) motivo(s) que conduziram o falante a interface presença e 

ausência de concordância.  

Em terceiro lugar, discutimos sobre os condicionamentos que levaram o 

informante a marcar e não marcar os constituintes presentes na estrutura VS, dando 

ênfase a componentes como complexidade estrutural, expressividade retórica e 

complexidade cognitiva. Além disso, analisamos a relação semântico-cognitiva e 
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discursivo-pragmática presentes na CV das construções VS. 

 

5.1 As tendências de uso da construção Verbo-Sujeito no D&G 

 

 Observamos a partir da quantificação de orações no corpus D&G que a 

construção Verbo-Sujeito manifesta-se com tendência de uso, na fala e escrita dos 

natalenses. Foram contabilizadas 85 construções VS, como mostra o a tabela 01: 

 
Tabela 1: Construções Verbo-Sujeito no D&G 

Construções Verbo-Sujeito (VS) 

Ensino Superior 
 

14 orações 

Ensino Médio 
 

36 orações 

Ensino Fundamental (9° ano) 
 

35 orações 

Total  
 

85 orações 

Fonte: Autor, a partir do Corpus do D&G do Natal 

  

A ordenação VS figura fortemente, como tendência de uso, em todos os 

níveis de escolaridade do D&G, o que nos permite depreendermos que os 

informantes desse Corpus constroem seus discursos tendo como principal objetivo a 

comunicação efetiva e não a linearidade estrutural padrão. Contudo, é a partir do 

entorno linguístico dessas construções que entendemos o processo de 

sistematização e os contornos discursivos utilizados pelos informantes para 

apropriação de seus atos interativos. 

Por essa razão, investigamos as construções VS, tendo como base o discurso 

na sua forma real, analisando assim como faz Castilho (2014), o ângulo da 

interpretação, da diversidade das manifestações e a influência dos componentes 

discursivos no processo de efetivação da CV. De fato, a observação desses 

contextos estruturais nos três níveis de estudo: Fundamental, Médio e Superior, 

engloba a articulação dos aspectos morfossintático, semântico, cognitivo e 

pragmático, pois nossos registros confirmam a importância desses elementos no 

direcionamento da concordância.  

Os dados expressam que esse tipo de estrutura (VS) é manifestado tanto na 

língua oral como na língua escrita, como podemos observar na distribuição dos 

dados nas tabelas 2, 3 e 4: 
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Tabela 2 – Distribuição das construções VS do D&G – Nível Superior 
Informantes do Ensino Superior 

Construções VS Concordância Não concordância Total 

        Língua escrita 
 
 
 
 
 
 

3 1 4 

Língua oral 
 

2 
 
 
 

8 10 

Fonte: Autor 

 
 

Tabela 3 – Distribuição das construções VS do D&G - Nível Médio 
Informantes do Ensino Médio 

Construções VS Concordância Não concordância Total 

Língua escrita 1 5 6 

Língua oral 9 21 30 

Fonte: Autor 
 

 
Tabela 4 – Distribuição das construções VS do D&G - Nível Fundamental 

Informantes 9° ano 

Construções VS Concordância Não concordância Total 

Língua escrita 4 8 12 

Língua oral 3 20 23 

Fonte: Autor 

 

  A partir das ocorrências exibidas nas tabelas 3, 4 e 5, facilmente se verifica 

que a anteposição do verbo ao sujeito é uma construção que se revela na língua 

oral e escrita, nos diferentes níveis de escolaridade, tanto no nível Fundamental e 

Médio, como no nível Superior, respondendo ao equilíbrio das necessidades 

funcionais dos informantes. Ao observarmos a quantidade de orações presentes 

nas construções dos informantes do Ensino Superior, identificamos que esse nível 

de escolaridade é o que manifesta um percentual menor de construções VS.  

Nesses dados, é perceptível que os informantes desse nível de estudo falam 

e escrevem fazendo uso de estruturas mais simples, curtas o que favoreceu a 

aproximação do verbo ao sujeito. No entanto, assim como os alunos das outras 

fases de escolaridade aqui analisados, os informantes do Ensino Superior do D&G 

do Natal expressam uma forte tendência de, em estruturas VS, o verbo não 

acompanhar o mesmo número do sujeito.  É o que apresentam os gráficos 1 e 2: 
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Gráfico 1: Concordância verbal no Ensino Superior – Língua escrita 

 
Fonte: Autor 

 
            

Gráfico 2: Concordância verbal no Ensino Superior – Língua oral 

 
Fonte: Autor 

 
 

De acordo com os gráficos, destacamos o deslocamento do sujeito da sua 

posição prototípica, distância cognitiva da estrutura sujeito/verbo e mesmo em um 

nível de escolaridade maior, quando temos a presença da construção Verbo-Sujeito, 

seja ela expressa na língua oral ou na escrita, fatores cognitivos e discursivos 

influenciam para que o verbo não se solidarize ao mesmo número do sujeito. 

As amostras do Ensino Médio, por sua vez, revelam que a construção VS é 

mais utilizada no registro falado. Nessa modalidade, existe uma expressividade 

maior e as forças discursivas tendem a distanciarem o verbo do sujeito. Porém, 

mesmo quando os informantes se expressam por meio do registro escrito optam por 

não concordar verbo e sujeito. Podemos visualizar isso, nos gráficos 3 e 4: 

 
 
 

Concordância 
75% 

Não 
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25% 

Concordância 
20% 

Não 
concordância 

80% 
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Fonte: Autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    Fonte: Autor 

  

Como podemos ver, o equilíbrio na porcentagem apresentada nos gráficos 3 

e 4 nos permite avaliarmos que tanto no uso de um discurso mais formal como em 

uma versão menos informal a concordância verbal presente na construção VS é 

concretizada pelas condições de uso da língua. Comparativamente, não temos uma 

distância grande no quesito, “Não-concordância verbal em construções VS”, pois do 

Ensino Superior ao Ensino Fundamental (9°ano) existe uma ampla preferência em 

não articular o verbo no mesmo número do sujeito em estruturas VS. Verificamos 

esse fato também no Ensino Fundamental, como ilustram os gráficos 5 e 6: 

 

 

 

Gráfico 3: Concordância verbal no Ensino Médio – Língua escrita 

 
 

Gráfico 4: Concordância verbal no Ensino Médio – Língua oral 
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                                                                         Fonte: Autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

Esses resultados intensificam a interpretação de que independentemente do 

nível de escolaridade, como também modalidade de manifestação da língua, a 

posição do sujeito em conjunto com os objetivos discursivos do informante controlam 

o processo de CV. Cabe aqui salientarmos que o D&G do Natal é formado por 

construções discursivas manifestadas por um só falante, ou seja, cada informante, 

ao recontar um fato vivido por ele, fala de acontecimentos reais, de pessoas e 

Gráfico 5: Concordância verbal no Ensino Fundamental – Língua escrita 

Gráfico 6: Concordância verbal no Ensino Fundamental – Língua oral 
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situações envolvidas na narrativa, no entanto, não temos a interação face a face do 

informante com outros falantes, circunstância que pode ter favorecido a produção de 

falas curtas e, consequentemente, reduzido o número de construções VS e SV. Feita 

essa observação, os números apontam que fatores discursivos pesam no momento 

de o falante fazer a escolha por determinada estrutura. Vejamos a amostra (9), 

pertencente a um informante de nível superior, fazendo uso da língua oral, (D&G, 

1998, p. 2): 

 

Amostra (9) 

 A gente num ... a gente... não passou né/ nenhum carro na hora ... porque a gente ... 
ficou todo mundo estendido na ... na ... lá ná BR ... na pista ... e passou algumas pessoas e 
prestou socorro à gente ... prestou socorro a gente lá pro ... pro Walfredo Gurgel ... 

 

A amostra (9) faz parte de uma narrativa de experiência pessoal (língua oral) 

feita por um informante do Ensino Superior. Nele o informante relata um acidente 

automobilístico vivenciado por ele e sua família. Nessa amostra observamos que o 

falante constrói seu discurso em três momentos, ele descreve três ações 

importantes para compreensão do fato. 

Como podemos ver, na primeira oração em destaque, o falante escolhe 

apresentar primeiro o verbo (passou) antecedido da negativa pré-verbal não para 

depois registrar o sujeito (nenhum carro). Essa estrutura VS foi organizada para 

chamar à atenção do interlocutor ao fato de não transitar nenhum carro naquele 

momento em uma BR tão movimentada, ressaltando assim a sorte que os 

envolvidos no acidente tiveram por não “passar” nenhum carro na hora que se 

encontravam estendidos na BR, o que favoreceu as vítimas serem socorridas com 

menos dificuldade. 

Ainda na amostra acima, observamos que a opção do informante pela 

estrutura VS revela a importância do ato das ações para desenvolvimento do 

objetivo comunicativo, uma vez que a semântica do verbo (passar) traz uma 

informação significativa para compreensão da gravidade do acontecimento, nessa 

situação discursiva, em análise. Assim, o produtor de texto escolhe como 

procedimento discursivo, trazer primeiro a informação mais impactante para depois 

organizar os outros elementos linguísticos. Percebemos que na sequência do texto o 

falante explica com mais detalhes o porquê de não poder passar nenhum veículo 

naquele momento “ficou todo mundo estendido na pista”. Em consonância com 



89 
 

Dubois (2012) o falante utiliza esse recurso como expressividade para tornar seu 

discurso mais eficaz, mais expressivo. 

 Mais adiante, conforme apresenta a segunda construção em negrito na 

amostra (9): (porque a gente ... ficou todo mundo estendido na ... na ... lá ná BR ... na pista 

... e passou algumas pessoas e prestou socorro), o aluno utiliza novamente a 

construção VS. O verbo (passar) antecede o sujeito (algumas pessoas), e mais uma 

vez o falante faz a opção de registrar primeiro o verbo para depois apresentar o 

sujeito, o que confirma a nossa interpretação anterior de que o produtor do texto 

deseja expressar e convencer ao leitor sobre a carga de emoções vivenciadas na 

situação narrada. 

Assim, na construção (9) o verbo “passar” é utilizado em dois momentos e 

neles o falante procura enfatizar a informação por meio da construção VS, 

descrevendo duas situações centrais no fato narrado: (i) não passar carros na BR e 

(ii)  relevância de passar pessoas naquele local e consequentemente prestarem os 

cuidados necessários aos envolvidos no acidente. Nessa acepção, o verbo (passar) 

concentra uma carga comunicativa maior, o que pode ter motivado o falante à 

construção VS. Em consonância com o princípio de expressividade, proposto por 

Dubois e Votre (2012), o falante realiza essa construção para tornar seu discurso 

mais eficaz, mais persuasivo. 

A partir da descrição dessas construções, entendemos que como propõe a 

LFCU, o estudo do discurso e da gramática deve ser simultâneo. Só assim 

compreenderemos a escolha que presidiu a configuração dos procedimentos 

linguísticos em cada ato discursivo. Estendendo essas observações analisemos, as 

duas situações8 abaixo: 

 

(i)  “Acompanhe diariamente o trabalho dos vereadores”. 

(ii) “O trabalho dos vereadores acompanhe diariamente”. 

 

Em (i) o falante anuncia primeiro a ação para depois identificar o sujeito, essa 

configuração se manifesta, muitas vezes, pela urgência de transmitir uma 

informação ou forma de chamar atenção para a notícia focalizada. 

                                                           
8
 http://www.omossoroense.com.br/festival-de-inverno-da-serra-de-sao-bento-comeca-com-expectativa-de-

receber-20-mil-visitantes/  

http://www.omossoroense.com.br/festival-de-inverno-da-serra-de-sao-bento-comeca-com-expectativa-de-receber-20-mil-visitantes/
http://www.omossoroense.com.br/festival-de-inverno-da-serra-de-sao-bento-comeca-com-expectativa-de-receber-20-mil-visitantes/
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A construção (i) iniciada pelo verbo (acompanhe) manifesta um sentido mais 

pragmático que a construção (ii) onde temos a presença do mesmo verbo 

(acompanhe) localizado no final do texto. Assim, entendemos que existem diversos 

fatores que competem na escolha do falante no momento de selecionar uma 

determinada propriedade linguística, no entanto ele tende a utilizar àquela que mais 

corresponde aos seus interesses particulares.  

De fato, sob à luz da abordagem funcionalista, é possível compreendermos 

que o falante das construções (i) e (ii), atendendo a interesses cognitivos, ora 

prioriza a informação no verbo, na ação propriamente dita, ora enfatiza o referente 

(O trabalho dos vereadores), o que na linguagem de Givón (1995) traduz-se como 

motivação por ordenação linear. Nessa formulação, Givón admite que o falante 

distribui as palavras nas construções obedecendo uma ordem de relevância, 

priorização das informações. 

Em sintonia com essa perspectiva, os procedimentos discursivos utilizados 

em (i) e (ii) representam a forma como o conteúdo proposicional é organizado. O 

falante tende a estruturar sintaticamente os elementos linguísticos em função de 

necessidades da circunstância interativa específica. Desse modo, como destaca 

Givón (1995), o compromisso de ser claro e objetivo está sempre em luta com o 

dever de ser rápido e natural. Ao fazermos nossas escolhas discursivas estamos 

deixando num plano secundário algumas manifestações da língua. 

Notamos, por meio dos dados distribuídos nas tabelas 02, 03 e 04, como 

também dos gráficos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que a construção VS é efetivada na fala e 

escrita, sendo mais comum na língua oral, presumivelmente, por ela explorar mais 

as estratégias discursivas. De modo claro, na modalidade oral as motivações 

linguísticas são mais instantâneas e urgentes, pois o falante tem um contato mais 

direto com seu interlocutor, configurando-se a natureza interativa da fala. Esses 

aspectos dão margem ao produtor do discurso para identificar quando seu objetivo 

interativo está sendo alcançado ou não, o que pode proporcionar o desenvolvimento 

de habilidades cognitivas e interacionais levando-o à formulação e ao 

replanejamento das construções de forma automática. Com isso, o processo 

comunicativo se estabelece mais dinâmico.  

Vale destacarmos ainda, que existe uma conexão entre os níveis de 

escolaridade e os diferentes procedimentos utilizados para organização da estrutura 

VS. Percebemos que essa construção não apresentou grandes variações de um 
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nível de escolaridade para outro. O corpus desta pesquisa nos demonstra que ao 

ser escolhida a ordenação verbo/sujeito prevalece uma forte tendência da 

concordância verbal não se concretizar. Verificamos esse formato nas produções de 

nível superior, ano final do Ensino Médio e 9° ano do Ensino Fundamental, o que 

nos permite entender que as construções são resultados de elementos cognitivos e 

pragmáticos, envolvidos nas situações linguísticas diárias. Em outras palavras, à 

medida que o aluno vai sendo inserido em outros contextos interativos, as 

estratégias discursivas são ampliadas e a memória cognitiva é acionada. Dessa 

forma, no decorrer dos anos escolares, o aluno constrói esquemas cognitivos que 

vão sendo utilizados de acordo com os interesses e situações específicas de uso da 

língua. Como pontua Tomasello (2003) as composições oracionais são motivadas 

pela cognição humana, por meio do modelo de evento e pela comunicação, de 

acordo com os objetivos e necessidades comunicativas dos interlocutores. 

Dizemos então que não existem fatores lineares, uniformes que determinem a 

escolha do falante pela construção VS. Para construir os atos discursivos, o falante 

recorre a certos mecanismos de relevo, dentre eles: o ambiente, a memória, as 

experiências, a cultura. Todos esses elementos influenciam diretamente o cognitivo 

do ser humano e ele fará uso desses mecanismos no momento de selecionar, 

estruturar, buscar informações e produzir seus discursos. Nesse direcionamento, ao 

relatar uma determinada situação, o usuário da língua seleciona uma estrutura 

particular como ponto prioritário a partir da qual organizará os elementos 

secundários para construção do evento comunicativo, a exemplo de como se deu na 

amostra (9). 

As construções linguísticas não se efetivam apenas com base nos aspectos 

formais, elas somam conhecimentos extralinguísticos e o falante irá planejar suas 

estratégias cognitivas para melhor compreender e ser compreendido. O que nos 

remete mais uma vez a relevância de equilíbrio entre discurso e cognição. 

Por esses apontamentos atestarem o uso regular da construção VS nos três 

níveis de escolaridade em análise, pensamos ser relevante o estudo dessa 

construção em sala de aula, pois o professor terá a oportunidade, de juntamente 

com o aluno, investigar as motivações específicas que levaram o falante a optar por 

uma estrutura VS e não SV. O mesmo tipo de procedimento o professor pode utilizar 

para discussão da CV manifestada em cada evento discursivo, o interessante é 

estudarmos a língua como ela é efetivada. Salientamos que nas construções VS 
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aqui analisadas existe uma forte predominância do verbo não concordar com o 

sujeito, principalmente quando o falante faz uso da língua oral. Podemos então 

admitir, que assim como propõe a LFCU os dados para análise das estruturas 

devem ser buscadas no discurso concreto, no contexto pragmático de uso.  

Passemos, nos próximos subtópicos, à discussão dos procedimentos 

utilizados pelo falante para realizarem (ou não) a concordância de número com o 

sujeito ao qual se refere. 

 

5.2 Ordenação linear e distanciamento dos constituintes: como se efetiva a       

Concordância Verbal 

 

 Compreender como as estruturas gramaticais funcionam é um processo que 

demanda, além de conhecimentos relacionados às propriedades internas ao sistema 

linguístico, conhecimentos das experiências e do uso a que submetemos as formas 

linguísticas.  

Dito isso, com base na proposta da LFCU e fazendo referência a Furtado da 

Cunha (2012) quando afirma que a gramática é fortemente afetada pelo uso real da 

língua, intensificamos as análises da CV nas construções VS. Para tanto, 

consideramos que o princípio de Iconicidade, e de forma mais particular os 

subprincípios proximidade/ distanciamento dos constituintes e ordenação linear dos 

elementos linguísticos, em conjunto com componentes semânticos e pragmáticos 

podem explicar o processo que motivou os informantes do D&G do Natal a 

concretizarem as formas singular/plural em práticas discursivas específicas. 

Assim, para melhor compreensão da dinâmica das estruturas que se formam 

entre o Verbo e o Sujeito, analisemos a seguir ocorrências extraídas do Corpus 

Discurso & Gramática – a língua falada e escrita da cidade do Natal.  

Na amostra (10) destacamos a concordância verbal efetivada em uma 

construção VS. Essa amostra faz parte de um texto escrito, com predominância do 

gênero artigo de opinião, produzido por um aluno do Ensino Médio. Por meio de uma 

produção na modalidade escrita, o informante expressa sua opinião sobre a temática 

“Pena de Morte no Brasil”. O texto pertence ao D&G do Natal (1998, p. 156). 

Vejamos: 
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Amostra (10) 

 Num país como o Brasil onde a justiça é falha nunca poderá implantar a pena de morte. 
Muitas pessoas morreriam inocentes e só morreria os pobres. Pois a justiça, 
principalmente no Brasil está não impõe a sua autoridade aos ricos. 

 

No ano de 1992 o Brasil acompanha o assassinato da atriz global, Daniela 

Perez. O caso teve uma grande repercussão e casou forte comoção popular, pois a 

jovem, que à época atuava como a bailarina Yasmim, na novela de Corpo e Alma, 

escrita por sua mãe Glória Perez, foi assassinada com 18 golpes de tesoura pelo 

ator Guilherme de Pádua. Este ator contracenava na mesma novela que Daniela 

Perez, atuando como Bira, personagem que vivia um romance com Yasmim. O fato 

foi tão cruel que gerou várias discussões sobre o tipo de punição que deveria ter um 

indivíduo que comete crimes tão brutais. Isso desencadeou um grande debate sobre 

o sistema prisional brasileiro. Escolas, veículos de comunicação de massa, 

especialistas, todos discutiam sobre a inadequação do Código Penal Brasileiro. 

Como nosso Corpus, D&G do Natal foi concretizado em 1998, as discussões em 

torno do Código Penal motivaram a construção de alguns textos envolvendo essa 

temática.  

Diante desse panorama, o entorno linguístico da amostra (10) foi motivado 

pela polêmica da inadequação do sistema prisional brasileiro. De posse dessas 

informações extralinguísticas referentes à amostra (10) passemos a análise, de 

forma mais detalhada, das motivações competidoras que ora promovem a 

concordância no plural e ora expressa a concordância no singular.  

Na amostra (10) temos duas construções diferentes, uma SV, onde o verbo 

faz a flexão com o sujeito e uma VS, nesta o verbo não promove a concordância 

com o sujeito. Temos assim, uma representação real, das diferentes formas de 

manifestação das estruturas envolvendo Verbo e Sujeito. O que amplia nosso 

entendimento de que a CV pode ser explicada a partir da função que o uso do verbo 

(no singular ou plural) vai assumir na interação comunicativa. 

Na primeira oração destacada em (10), temos a construção SV. Nela o verbo 

(morreriam), ligado diretamente ao seu sujeito (Muitas pessoas), faz a concordância 

no plural acompanhando a marca de número de seu sujeito. Essa estrutura está de 

acordo com o critério sintático posto pela tradição gramatical e seus representantes, 

como Cunha e Cintra, Bechara, Rocha Lima, dentre outros. No entanto, ao 

acionarmos a dinâmica funcionalista da língua apontamos outros critérios, além do 
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sintático que motivaram a concretização dessa construção. 

Percebemos, de acordo com os princípios da LFCU, que na 1ª construção o 

verbo (morreriam) está integrado sintaticamente ao seu sujeito (Muitas pessoas) o 

que facilita cognitivamente a efetivação dos dois elementos (sujeito/verbo) 

promoverem a concordância no mesmo número, pois segundo Dubois e Votre (2012) 

quanto mais próximos estiverem dois conteúdos, em termos conceituais e cognitivos, 

tanto maior será o grau de integração entre as formas que os representam. Notamos 

que todos os constituintes do sujeito trazem a marca de plural e estão organizados 

de forma linear (Adjunto/sujeito), além disso, sintaticamente os elementos estão 

próximos, adjunto, sujeito e verbo, estão todos integrados sintaticamente. 

Observamos ainda que o processo estrutural motivou e foi motivado pelo 

contexto pragmático, pois uma vez que o aluno escreve no plural todos os 

componentes linguísticos da construção (Muitas pessoas morreriam...), a mensagem 

transmitida é de que várias, uma grande quantidade de pessoas morrerá, 

maximizando os efeitos expressivos que o aluno almeja repassar. 

Conforme Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013) a categoria informatividade 

tem a ver não apenas com o conteúdo semântico em si mesmo, mas também com o 

monitoramento da dosagem de informação, de sua organização sequencial e da 

forma expressiva como é perspectivado, na tentativa de prover o interlocutor de 

informação julgada necessária, bem como de orientar sua atenção para um fim 

desejado. Tais fenômenos articulam, ao mesmo tempo, fatores de ordem tanto 

semântico-cognitiva como discursivo-interacional. 

Já na segunda construção destacada na amostra (10) temos a estrutura VS, 

nela o verbo (morreria) não manifesta a concordância de plural com o sujeito (os 

pobres). Mencionamos duas circunstâncias importantes para a composição dessa 

formação linguística. A primeira relaciona-se a expressividade, a ênfase que o aluno 

deseja transmitir para a informação de que com a implantação da pena de morte no 

Brasil, os maiores prejudicados serão os pobres. Assim, o falante organiza suas 

estratégias discursivas colocando primeiro o verbo (morreria), anteposto ao sujeito 

(os pobres). Nessa acepção, o verbo em análise semanticamente imprime o sentido 

de tristeza, de perda e discursivamente permanece no singular para manifestar a 

ideia de divisão, exclusão. Com isso, a ausência de marca de plural no verbo 

(morreria) enfatiza a informação pragmática de que não seria qualquer pessoa que 

morreria, mas somente as pobres. 
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Um outro aspecto a ser considerado relaciona-se a ordem de importância dos 

fatos. Na amostra (10) inicialmente o falante argumenta sobre a impossibilidade da 

implantação da pena de morte em um país tão injusto como o Brasil. Dando 

continuidade à sua opinião sobre o tema, o informante/autor argumenta que se esse 

tipo de condenação acontecesse “Muitas pessoas morreriam”. O falante traz em 

primeira ordem o sujeito, focalizando a ideia de número, quantidade, neste momento 

o produtor do texto entende ser mais importante identificar o sujeito para depois 

mencionar o acontecimento, a ação. Esse procedimento é utilizado pelo falante para 

orientar o interlocutor a informação desejada. Nessa dimensão o subprincípio 

ordenação linear é relevante para esta produção discursiva, uma vez que segundo 

esse princípio quanto mais importante for uma informação, mais ela tenderá a ser 

localizada no início do enunciado. Essa previsão é confirmada na construção 

seguinte quando o falante prioriza a ordenação verbo/sujeito, pois nessa 

circunstância o verbo (morreria) absorve a informação mais forte, mais chamativa. 

Deixando o sujeito (os pobres) posposto ao verbo para completar a intenção 

comunicativa do falante. 

 Notemos a correlação discursiva organizada pelo falante com relação à 

temática e aos seus objetivos particulares no tocante ao tema pena de morte no 

Brasil: (i) Muitas pessoas morreriam (ii) Morreria os pobres. 

 Em (i) temos como tópico central a ideia de grande quantidade, inúmeras 

pessoas. Já em (ii) temos uma representação diferente. O sentido de valor 

quantitativo expresso pelo sujeito na oração (i), na construção (ii) temos uma 

delimitação de pessoas. O falante estrategicamente especifica, singulariza e 

restringe a informação. Não serão todas as classes de pessoas que morrerão, mas 

somente a classe pobre. 

Podemos associar essa perspectivação da informação à centralização de 

aspectos específicos de um referente a partir do qual o aluno elege um elemento 

principal para promover a interação discursiva da situação. 

Assim, à medida que vamos analisando as práticas discursivas no D&G do 

Natal nos defrontamos com a proposição da LFCU de que a gramática deve ser 

entendida como resultado da atuação de fatores cognitivos e comunicativos da 

língua. Importa destacarmos que como observamos em (9) e (10), conforme 

apontam Oliveira e Votre (2012), os elementos gramaticais são usados conforme as 
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condições interacionais, assim fatores de natureza pragmático-comunicativa vigoram 

na escolha e organização dos componentes gramaticais.  

Em (11) temos uma construção semelhante. A cena comunicativa gira em 

torno do relato de uma excursão na cidade de Maceió. Um informante do 9º ano 

relata, através da língua escrita, a experiência vivida por ela em uma viagem, 

(D&G,1998, p. 170): 

 

Amostra (11) 

Nessa narrativa experiencial falei sobre a excursão a Maceió que quase não fui porque falei 
para mãe que ia começar as provas do colégio ... 

 

Se fôssemos analisar a construção destacada em (11) do ponto de vista da 

gramática normativa, diríamos que essa construção apresenta erro linguístico, pois 

de acordo com Pasquale e Ulisses (2003), Cunha e Cintra (2001), Rocha Lima 

(1999) e Bechara (1991) o verbo deve conforma-se ao número e a pessoa do 

sujeito, dessa forma, sujeito no singular - verbo no singular, sujeito no plural – verbo 

no plural.  

Evidentemente, nesse tipo de abordagem não encontramos espaço para a 

dinamicidade do processo discursivo, logo fatores como contexto linguístico, perfil 

dos usuários (emissor, receptor), níveis linguísticos e propósitos comunicativos não 

atuam como elementos importantes para o processo interativo na acepção da 

gramática tradicional. 

Contudo, na perspectiva do funcionalismo linguístico os aspectos 

extralinguísticos não só possibilitam construções como as presentes na amostra (1), 

eles são recursos essenciais para oferecerem evidências ao que o falante deseja 

comunicar.  Assim, na construção destacada em (11), a aluna optou pela ordem 

verbo – sujeito e produziu seu discurso concentrando uma carga expressiva maior 

nos verbos (ia e começar). O contato físico e sociocultural que a aluna/autora 

atribuiu à situação discursiva e a todos os envolvidos no processo interativo 

(possíveis leitores) levou-a a acionar conhecimentos cognitivo-pragmáticos. 

Elencados seus objetivos interativos, a aluna trouxe para o inicio da construção 

linguística dois verbos, que nesta cena, atuam com o valor semântico de um 

movimento que ainda terá início. 

Pragmaticamente, a aluna tenta persuadir o interlocutor a compartilhar do seu 

posicionamento: ela não poderia deixar de participar da excursão por um fato que só 
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aconteceria após a viagem. O fato de a excursão acontecer quase no mesmo 

período das provas era um elemento agravante para a mãe da aluna não permitir 

esse passeio, por isso, o procedimento de, estrategicamente, posicionar os verbos 

no início da construção e colocá-los no singular. 

 Assim, iconicamente a ordem do verbo anteposto ao sujeito é motivada pelo 

relevo da informação que os verbos encapsulam. Novamente, destacamos o 

subprincípio ordenação linear, a informação mais tópica tende a vir em primeiro 

lugar. Para a informante as provas seriam referentes secundários, a informação 

central seria o período de concretização das provas. Como vemos, em uma estrutura 

gramatical estão entrelaçados componentes formais e extralinguístico, a aluna faz 

uso desses elementos para moldar o discurso e desenvolver seu objetivo 

comunicativo. Na busca desse processo, como discutem Furtado da Cunha, Bispo e 

Silva (2013) para marcar linguisticamente suas escolhas, o falante busca alguns 

mecanismos de relevo, como por exemplo a ruptura com a forma convencional de 

ordenação sintática e outros traços, dirigindo a atenção do interlocutor para o 

elemento topicalizado.  

Outra coisa, a ausência da marca de plural nos verbos também ajuda a 

intensificar o argumento da aluna participar da excursão, uma vez que as provas não 

aconteceriam todas na mesma data. A permanência do verbo no singular (ia 

começar) emite uma ideia de leveza, a situação torna-se amenizada, pois não 

seriam aplicadas todas as provas ao mesmo tempo. Seria uma de cada vez, dessa 

forma a aluna poderia repor alguma prova, caso fosse preciso. Com isso a situação 

ficaria mais fácil de ser contornada. 

 A partir da concretização desses procedimentos a informante espera 

provocar alguma mudança na atitude de seu interlocutor. A esse respeito, vale 

mencionar Bybee (2016) quando pontua que a língua é usada para descrever 

situações como os falantes a veem, assim as estruturas e significados expressos 

gramaticalmente na língua são altamente relacionados à nossa experiência e aos 

usos a que submetemos as formas linguísticas 

Conforme podemos notar, as ocorrências reais de uso da língua evidenciam 

que as formas gramaticais são construídas a partir de um conjunto de contextos que 

as formas ocorrem. Por isso, cada situação discursiva deve ter uma análise 

específica. Em (12) observamos uma outra construção concreta envolvendo o 

aspecto CV. A amostra faz parte de um relato cujo tema central se apoia na opinião 
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do informante sobre as impunidades do sistema de justiça brasileiro, D&G (1998, p. 

119): 

 

Amostra (12) 

(12) ... imagine a gente fica assim ... horrorizada com a situação ... imagine os familiares 
dessas pessoas que foram assassinada ... fica assim ... com as mãos atadas ... não sabe 
o que fazer ... 

 

  

A amostra (12) pertence a um discurso linguístico mais amplo, nele 

novamente temos a temática principal alinhada as possíveis formas de punição para 

criminosos no Brasil. Nessa amostra, a aluna demonstra sua indignação com a 

violência humana, segundo ela os casos que acontecem são assustadores. 

Na oração em destaque (imagine os familiares dessas pessoas) a aluna inicia 

sua construção com o verbo (imagine) e não apresenta um sujeito explícito. 

Subentendemos que, pragmaticamente, o verbo (imagine), nesse contexto funciona 

como um elemento de interação, de aproximação da aluna com o interlocutor. 

Semanticamente o verbo imaginar nos remete a pensamento, a reflexão, por isso, de 

forma pragmática, nesse ato discursivo a aluna apela para que cada indivíduo se 

coloque no lugar dos familiares que perdem seus filhos de forma violenta, na 

tentativa de fazê-lo refletir sobre a situação (“Imagine! Se a gente que não é da 

família fica horrorizado, imagine os familiares!”). Assim, fazendo uso desse 

procedimento discursivo o falante tenta convencer ao leitor acerca da sua opinião, 

neste caso que os assassinos devem ser punidos com a pena de morte. 

Ainda dentro dessa organização discursiva, mais adiante temos o verbo 

“sabe” fazendo referência ao constituinte (familiares dessas pessoas), no entanto, o 

verbo não promove a concordância no plural. Analisando este contexto linguístico 

percebemos que o principal aspecto motivador dessa estrutura foi o distanciamento 

entre o verbo (sabe) e o constituinte ao qual faz referência (os familiares dessas 

pessoas que foram assassinadas). Para Givón (1995) a distância entre expressões 

linguísticas deve ser um índice iconicamente motivado da distância conceitual entre 

os eventos que elas denotam. 

Vejamos a amostra (13), que figura em um texto predominante da língua 

falada de um informante do 9º ano do Ensino Fundamental (D&G, 1998, p. 148): 
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Amostra (13) 

... a pena de morte não pode ser adotada no Brasil de jeito nenhum ... porque eu garanto 
que morreria muito inocente ... a pena de morte não pode ser adotada no Brasil de jeito 
nenhum ... eu acho que ao invés das pessoas saírem na rua... pedindo para... ser 
implantada a pena de morte no Brasil... deveria estar lutando por outras... por outros 
métodos... outros objetivos... de melhores condições de vida... de melhor educação para os 
seus filhos... 

 

 
Na construção (13) observamos que todos os componentes da construção 

destacada (das pessoas saírem) estão no mesmo número – plural. Cognitivamente 

apresentam uma integração (SVO), essa ligação direta dos constituintes motiva 

também o domínio do conteúdo, pois o falante irá assimilar a informação de forma 

mais rápida.  Esse formato de construção vem ao encontro ao subprincípio de 

proximidade, de acordo com essa categoria de análise quanto mais próximos entre 

si estiverem dois conteúdos, em termos conceituais e cognitivos, tanto maior será o 

grau de integração entre as formas que os representam. 

Observemos que a mesma forma linguística não aconteceu com o verbo 

(deveria), pois o processo cognitivo foi alterado. Na primeira construção analisada 

temos uma aproximação entre o referente e o verbo, já nesta construção o verbo 

(deveria), distante do constituinte ao qual faz referência, manifesta a concordância 

no singular. Entendemos que uma das principais motivações para uso do verbo na 

forma singular foi o distanciamento dos componentes linguísticos. A aluna, 

objetivando traçar uma interação mais concreta com seu interlocutor sentiu a 

necessidade de explicar com mais detalhes o porquê seria contra a pena de morte 

no Brasil, procedimento linguístico que distanciou o verbo do sujeito. Com isso, a 

construção inserida entre o constituinte (as pessoas) e o verbo (deveria) 

enfraqueceu o plano do conteúdo e a forma singular, com menos marcas, 

cognitivamente mais fácil de ser assimilada prevaleceu nessa cena discursiva. 

Em (14) encontramos um processo de construção semelhante. Na narrativa 

de uma informante do 9° ano, temos a seguinte organização linguística, (D&G, 1998, 

p.153): 
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Amostra (14) 

 (...) os dois meninos se juntaram ... ao lado da cerca e ficaram na fofoca ... querendo saber 
realmente o que que tinha naquela serra ... e:: querendo saber ... como é que eles iam fugir 
... porque tinha que fazer uma fuga ... o pai num ia deixar eles irem né ... se eles pedissem o 
pai num ia deixar ... aí foi o que aconteceu ... quando chegou a noite ... aí todo mundo foi 
dormir ... esses dois meninos ... arrumaram ... arrumaram alguma coisa ... alguma bagagem 
... e foram ... saíram no meio da mata ... e acabaram se perdendo no meio dessa mata ... aí 
pra chegar na serra ... eles cortaram caminho por dentro da mata ... 

 
 

Nessa narrativa é recontada a história de um livro intitulado “A serra dos dois 

meninos”.  Nela os personagens principais se lançaram na aventura de descobrirem 

o que existia em uma serra localizada próximo à fazenda da família.  

Quando o informante do 9° ano assume o papel de narradora da história, ela 

tenta trazer ao interlocutor as nuances, as emoções e os fatos acontecidos na 

aventura dos dois meninos, e para isso escolhe os elementos linguísticos que 

melhor expressem os fatos da narrativa. Na amostra (14) temos a descrição da fuga 

dos dois meninos organizada em cenas discursivas, por meio delas o informante 

encadeia os atos linguísticos da narrativa de forma que o interlocutor compreenda os 

fatos do episódio. Assim, temos como principais atos discursivos: (i) curiosidade dos 

meninos para descobrirem o que tinha na serra; (ii) pai dos personagens não 

permitiria a ida das crianças à serra, (iii) a fuga dos meninos, (iv) os meninos se 

perderam na mata e (v) os meninos conseguiram chegar à serra. 

Percebemos que no desenvolvimento das construções presentes no texto 

(14), em quase todas as orações o verbo faz a concordância com o sujeito, no 

entanto, em algumas delas isso não acontece, como é o caso da oração destacada 

em (14). Nela, o verbo (chegar) está no singular e antecede o sujeito (eles), temos 

assim, o verbo na forma singular e o sujeito ao qual o verbo se refere na forma 

plural. Nesta situação, identificamos que um dos componentes motivadores para 

efetivação dessa estrutura é a introdução do advérbio de lugar (na serra), localizado 

entre o verbo e o sujeito. 

 Esse formato linguístico proporcionou uma quebra na estrutura VS, de 

acordo com Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013) neste tipo de construção a 

distância entre expressões linguísticas deve ser um índice iconicamente motivado 

pela distância conceitual entre os termos que elas denotam. Esse fato fica mais 

evidente ao observarmos a continuidade do plano discursivo em (14), na sequência 

temos a construção (eles cortaram o caminho por dentro da mata), o verbo 
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(cortaram), posposto ao sujeito (eles) traz a mesma marca de número do sujeito. A 

proximidade direta dos constituintes, neste caso, favoreceu a concordância.  

Observemos, ainda, o trecho abaixo, (D&G, 1998, p. 153): 

 

Amostra (15) 

...o pai num ia deixar eles irem né ... se eles pedissem o pai num ia deixar ... aí foi o que 
aconteceu ... quando chegou a noite ... aí todo mundo foi dormir ... esses dois meninos ... 
arrumaram...arrumaram alguma coisa ... alguma bagagem ... e foram ... saíram no meio da 
mata ... e acabaram se perdendo no meio dessa mata ... aí pra chegar na serra ... eles 
cortaram caminho por dentro da mata e acabaram encontrando ... pelo menos ... o pé da 
serra né ... pra começar a subir ... chegando lá ... começaram a subir. 

 
 

Na construção (15) temos uma sequência de enunciados pertencentes a um 

mesmo contexto discursivo. O informante relata a aventura que dois meninos 

vivenciaram quando resolveram sair de suas casas escondidos e partirem em busca 

de uma serra. Para recontar essa experiência, a interlocutora descreve as cenas 

discursivas seguindo a estrutura SVO (o pai num ia deixar eles irem né ... se eles 

pedissem o pai num ia deixar ... aí foi o que aconteceu ... quando chegou a noite ... 

aí todo mundo foi dormir ... esses dois meninos ... arrumaram...arrumaram alguma 

coisa ... alguma bagagem ... e foram...). Notamos que a proximidade dos 

constituintes influencia a concordância do verbo com o sujeito. 

 Essa reflexão fica mais em evidência quando a informante muda a estrutura, 

produzindo um enunciado com a ordem verbo/sujeito (Pra chegar na serra ... eles 

cortaram caminho por dentro da mata). Notamos que a mudança de estrutura é um 

componente motivador para o verbo (chegar) não acompanhar o número do sujeito 

(eles), além disso, o adjunto adverbial de lugar (na serra) distancia e intensifica a 

quebra de estrutura dos constituintes.   

Essa linha de análise é reafirmada ao analisarmos a continuação do 

enunciado (aí pra chegar na serra ... eles cortaram caminho por dentro da mata...). 

Notamos que o sujeito (eles), está diretamente ligado ao verbo (cortaram), 

proximidade que iconicamente evoca a concordância do verbo no plural.  

 

5.3 A categoria Marcação e o processo de construção da Concordância Verbal  

 

No enfoque da LFCU construções como as destacadas em (16), presentes no 

D&G, (1998, p.143) podem ser explicadas enfatizando componentes cognitivos: 
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Amostra (16) 

 (... ) o que eu levei ... eu não comi sozinho ... eu tive que dividir com todos os amigos 
... depois disso ... teve a noite onde foi escolhido o grupo de cinco pessoas mais ou menos 
... que durava uma hora ... enquanto os outros dormiam ... é o chamado sentinela ... de 
manhã ... houve um café da manhã ... não ... não um café da manhã tão bom assim ... 
apenas macaxeira e batata doce ... que passou a noite sendo cozinhado na fogueira ... 
depois teve instrução física ... teve combate por isso que era preciso ... por isso que era 
preciso ... fazer reconhecimento da área ... para que mais tarde ninguém se perdesse ... 
depois teve o combate ...onde era escolhidos grupos que iam lutar contra si... mas não 
luta corporal...era somente tirar uma fita que estava presa no pé do inimigo. 

 
 

A amostra (16) faz parte do tipo textual narrativa de experiência pessoal 

produzido por um aluno do 9° do Ensino Fundamental. Nessa passagem 

percebemos o relato de uma sequência de fatos vivenciados pelo aluno em uma 

determinada situação. Na oração em destaque, o verbo (era) encontra-se no 

singular, procedimento utilizado pelo falante em quase todos os verbos presentes na 

construção (16) e mais especificamente nas orações onde o verbo (era) é 

mencionado. Podemos verificar que a informante vem falando naturalmente sobre 

uma sequência de ações vivenciadas por ele em um acampamento (... eu não comi 

sozinho ... eu tive que dividir com todos os amigos ... depois disso ... teve a noite 

onde foi escolhido o grupo de cinco pessoas...). Nessas construções utiliza a ordem 

prototípica SVO, nelas os verbos promovem a concordância no singular, 

acompanhando o número de seus sujeitos correspondentes.  

Quando o informante faz uso dessa estratégia linguística, o processo 

cognitivo é simplificado e a aluna produz menos esforço mental na organização e no 

encadeamento discursivo. Percebemos que o aspecto cognitivo é tão forte que 

mesmo quando a informante efetiva uma quebra de estrutura, produzindo uma 

oração OVS, ela continua promovendo a concordância do verbo no singular, como 

vinha acontecendo nas construções anteriores. Assim, o verbo (era) permanece no 

singular e não concorda com o sujeito (escolhidos grupos de pessoa).  

Neste contexto, a ausência de marca de plural no verbo (era) nos remete ao 

subprincípio complexidade cognitiva. De acordo com Givón (1995) a estrutura que 

manifesta mais marcas ocasiona cognitivamente maior complexidade do que a 

estrutura não marcada relacionada. Na forma marcada o falante precisará estar mais 

atento, concentrado, correlacionar mais estratégias cognitivas. A informante da 

amostra (16) concentrou sua cena discursiva nos acontecimentos vivenciados no 
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acampamento, para tanto, elencou uma sequência de ações realizadas e descreveu 

como aconteceu cada uma. Por isso, o verbo (era) teve seu direcionamento para o 

singular, pois pragmaticamente a informante tenta fazer com que seu interlocutor 

também modifique sua interpretação pragmática do mesmo modo como ele a 

pretende. Com isso, o aluno topicaliza a informação para o objeto (combate) e 

continua com o verbo (era) no singular.  

Mais uma vez, percebemos que a intencionalidade do informante em 

convencer seu interlocutor a determinado fato é o elemento norteador para escolha 

dos procedimentos discursivos. Esse entendimento evoca os parâmetros de análise 

da LFCU os quais compreendem o estudo da língua intimamente inserida às 

situações reais de comunicação. 

Já em (17) concentramos nossa atenção no verbo (tinha), (D&G, 1998, p.153):  

 

Amostra (17) 

...  eles cortaram caminho por dentro da mata e acabaram encontrando ... pelo menos ... o 
pé da serra né ... pra começar a subir ... chegando lá ... começaram a subir ... e realmente 
chegaram à serra ... onde eles queriam né ... pra saber qual é ... a novidade que tinha lá ... 
chegaram lá ... acabaram se perdendo ... não sabiam mais voltar pra casa ... não tinha 
como ... não tinha o que comer... 

 

Tomamos como referência as construções anteriores ao verbo (tinha), nelas 

todos os verbos apresentam a marca de plural: “... chegaram lá ... acabaram se 

perdendo ... não sabiam mais voltar pra casa ...”. Com a continuação da descrição 

do fato, o falante insere o verbo (tinha) fazendo emissão ao mesmo referente das 

construções anteriores. Porém, não faz a concordância dos verbos no plural. Como 

menciona Givón (1995), a marcação é um fenômeno que depende do contexto, e 

por isso deve ser justificada com base em componentes comunicativos. Essa 

ausência de marca no plural é proveniente de duas circunstâncias principais: (i) o 

informante estabelece uma carga de emoção maior ao fato de os meninos se 

perderem mata: nenhum deles sabe voltar pra casa, nenhum tem o que comer na 

mata; (ii) O informante deixa de escrever “Os meninos”, ela individualiza a situação 

“não tinha o que comer”, uma forma de chamar a atenção do interlocutor para esse 

novo fato discursivo. Ao individualizar a situação, pragmaticamente a cena discursiva 

tem mais visibilidade, os argumentos são mais chamativos. Nesta circunstância, 

como propõem Dubois e Votre (2012) o princípio de expressividade é cognitivamente 

motivado em termos da expressividade, da eficácia. Uma vez entendido pelo 
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interlocutor como uma situação delicada, preocupante, sua interpretação como apelo 

ou preocupação é acionada por um mecanismo interativo, associado a um 

componente inferencial, afinal são duas crianças perdidas. 

As análises realizadas até aqui possibilitam uma reflexão sobre o processo de 

construção do discurso e organização das estruturas linguísticas. Percebemos que 

as formas linguísticas trabalhadas sequencialmente nas escolas permanecem na 

memória cognitiva do falante, logo a ligação direta da construção SVO motiva a 

concordância no plural. Em contrapartida, o falante entende a necessidade de 

acionar recursos disponíveis em sua mente, tendo em vista a otimização do 

processo comunicativo. Assim, tanto ele poderá traçar um caminho mais curto, mais 

direto, como também desenvolver um trajeto mais rico em elementos lexicais. Nessa 

dinâmica, inferimos que a gramática se constitui no processo de refletir e dizer, no 

próprio momento de concretização do discurso.  

Como vimos, quando os informantes do D&G do Natal produzem suas 

expressões linguísticas desenvolvem uma espécie de mapeamento e planejamento 

das construções linguísticas, para tanto, utilizam-se de parâmetros internos ao 

sistema, mas também de elementos do mundo físico-social. Inferimos assim, que a 

estrutura linguística é concebida como o resultado de fenômenos linguísticos e não 

linguísticos, com atenção especial para os processos cognitivos. Nesse sentido, a 

gramática está em um processo dinâmico que servirá como ponte, como mecanismo 

de interação responsável pela eficácia do ato comunicativo.  

Diante desse quadro geral de discussão, podemos verificar que a língua está 

em movimento e que por isso, torna-se insuficiente o estudo dos aspectos 

gramaticais moldado somente a casos listados pela Gramática Tradicional. Vimos 

que as construções VS se concretizam, na língua falada e escrita, para atender 

diferentes objetivos comunicativos e que, portanto, cada discurso deve ser analisado 

atentando para as particularidades da cena discursiva, pois é no processo interativo 

que percebemos a dinamicidade da CV.  

Nesse âmbito, a análise dos usos linguísticos da construção VS pode 

subsidiar o estudo do aspecto gramatical CV no tocante ao ensino de Língua 

Portuguesa, uma vez que o estudo da língua em funcionamento possibilita uma 

descrição dos aspectos linguísticos, baseada em componentes sintáticos, 

pragmáticos, interativos e cognitivos. 
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 CONCLUSÃO  
 
 

 A recorrência do uso de uma determina forma ou construção linguística 

provoca seu estabelecimento na língua falada e/ou escrita e faz dela uma unidade 

de processamento. Assim, esta dissertação buscou identificar a frequência da 

estrutura VS e analisar a concordância verbal manifestada pelo falante em torno 

dessa construção. Para tanto, a partir dos princípios da LFCU, analisamos as 

ocorrência encontradas nos corpus D&G do Natal considerando além de aspectos 

internos ao sistema, componentes extralinguísticos. Desse modo, acentuamos 

nossas observações para organização das estratégias discursivas, selecionadas 

pelo falante, em cada situação específica de uso da língua. 

Essa perspectiva de análise da língua difere da proposta de estudo da GT, 

uma vez que o princípio tradicional entende a gramática como conjunto de regras 

autônomas e que, portanto, não deve atentar para os diferentes tipos de motivações 

linguísticas. Diante dessa ótica, entendemos a importância do princípio sintático na 

estruturação interna dos elementos, porém partimos do pressuposto de que a língua 

é dinâmica e heterogênea e, portando, precisa ser analisada a partir de contextos 

reais de interação. Nesse âmbito, objetivamos responder a pergunta norteadora 

desta pesquisa: “Como se estabelece a CV nas construções oracionais VS, na 

língua falada e escrita na cidade do Natal?” 

 Com base nesse questionamento, lançamos nosso olhar para as diferentes 

manifestações linguísticas no tocante à construção VS e a todo processo envolvido 

na efetivação da CV. Para esse fim, tomamos como principal referência teórico-

metodológica os postulados da LFCU e, de forma mais específica, os princípios 

Iconicidade e Marcação, discutidos por Givón (1995) e Dubois e Votre (2012). 

Compreendemos que tomar a perspectiva da LFCU nos possibilitou à análise da CV 

nas construções VS, principalmente  no que se refere à interação de gramática e 

discurso, estrutura e contexto, uma vez que percebemos a importância e 

entrelaçamento desses elementos na efetivação da CV no corpus investigado. E, 

para descrevermos como se estabelecem essas construções, a LFCU nos 

direcionou aos princípios motivadores associados à quantidade de informação, 

integração dos constituintes, ordenação linear, bem como a complexidade estrutural 

e cognitiva e marcação por expressividade. Somamos esses princípios de análise 
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aos componentes basilares da LFCU: cognição, contexto comunicativo, dimensão 

discursiva e propriedades semânticas que envolvem o processo de CV. 

Primeiramente, identificamos as construções VS presentes no D&G do Natal, 

em textos de informantes do Ensino Superior, Ensino Médio e 9° ano do Ensino 

Fundamental e analisamos as motivações para tal estruturação em discursos com 

predominância da língua oral e outros com ênfase na modalidade escrita. Ademais, 

as ocorrências VS mostram a junção do desejo de expressividade, clareza de 

informação e ampliação de contexto que o falante almeja repassar ao seu 

interlocutor. Além dos aspectos mencionados, lançamos nosso olhar para o 

processo de concretização da CV tendo em vista todo o entorno linguístico. 

Verificamos as motivações e/ou necessidades, como também as estratégias 

cognitivo-discursivas traçadas pelo falante para efetivar seu objetivo comunicativo. 

Com relação à descrição e à interpretação dos dados realizada nesta 

pesquisa, a partir da abordagem da LFCU, podemos enfatizar alguns 

entendimentos, dentre eles: 

(i) Existem tendêencias de uso da construção Verbo-Sujeito na língua oral 

e escrita; 

(ii) A recorrência da construção Verbo-Sujeito é mais presente na fala que 

na escrita; 

(iii) Há uma forte predominância da Concordância Verbal não acontecer 

quando o verbo antecede o sujeito da construção; 

(iv) Tendência da Concordância Verbal não ser efetivada quando o verbo 

encontra-se distante do sujeito; 

(v) Aspectos cognitivos e pragmático discursivos regulam o processo de 

efetivação da Concordância Verbal na fala e escrita dos informantes do 

D&G do Natal 

 Sendo assim, destacamos a importância de identificar as motivações 

funcionais no processamento das construções no discurso. Como diz Croft (1990), 

trata-se de admitir que a estrutura da língua reflete a estrutura da experiência, a 

estrutura do mundo. Entendemos que a quantidade e a complexidade de informação 

presente entre verbo e sujeito, bem como a proximidade entre eles podem 

influenciar cognitivamente na efetivação da concordância. 

Assim, nossas análises estão em consonância com os pressupostos da LFCU 

que discutem a gramática a partir do funcionamento, da função das categorias. A 
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configuração da gramática é efetivada olhando para além do que está explicito na 

expressão linguística. De acordo com Neves (1997, p. 176), “as estruturas que se 

ponham em exame, numa análise funcionalista, constituirão amostras que apenas 

medeiam, não estabelecem, a interação, cadeias representativas de um 

determinado momento de equilíbrio instável da língua”. 

Por isso, quando o aluno menciona construções linguísticas que se 

distanciam dos casos registrados na GT se faz preciso buscar teorias que 

investiguem a língua olhando para o falante, o ouvinte e a situação discursiva 

envolvida. 

Assim, guardadas as devidas, e várias, diferenças entre a CV da GT e a CV 

incorporada na comunicação real reconhecemos que à medida que a língua vai 

sendo utilizada,  procedimentos discursivos vão sendo organizados e concretizados. 

Por isso, antes de se estabelecer como erro construções que se distanciam da 

norma padrão, tornar-se pertinente uma avaliação desses processos a partir dos 

princípios da gramática funcional. Na configuração dessa gramática as construções 

são analisadas considerando aspectos cognitivo-discursivos que possam ter 

propiciado o aluno a selecionar e proferir determinada estrutura gramatical. Como 

pontua Neves (1997), os estudos a partir de uma concepção funcionalista da língua 

nos asseguram, que tudo pode se explicar em referência a como a língua é usada, a 

como se estabelece a comunicação. 

 Em resumo, compreendemos que ao nos propomos investigar a relação VS a 

partir de princípios icônicos em textos produzidos em diferentes níveis de 

escolaridade precisamos analisar as ocorrências envolvendo esse aspecto 

gramatical para além dos postulados da gramática tradicional. Refletimos a partir da 

dimensão social da linguagem, portanto, levamos em conta as diversas situações de 

comunicação, a situação comunicativa completa, bem como os aspectos 

discursivo/pragmáticos envolvidos na organização das orações. Assim, entendemos 

que a língua não é independente das forças externas, ela se molda a estruturas 

cognitivas e a forças de ordem comunicativa. 

 A partir desse método, buscamos selecionar e interpretar os textos dos alunos 

no tocante à estrutura VS, buscando entender os aspectos ligados à necessidade e 

à intenção de sucesso comunicativo que motivaram os informantes do D&G a 

elaborarem determinados tipos de construção. Para tanto, utilizamos o princípio 

Iconicidade, o subprincípio de quantidade, de integração e ordem linear para análise 
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da CV nas construções VS, como também o princípio de Marcação. O subprincípio 

de quantidade nos permitiu investigar o volume de informação e complexidade que 

se tem nos discursos construídos pelos informantes envolvendo verbo e sujeito. O 

subprincípio da integração direcionou nosso olhar para a proximidade ou 

distanciamento existente entre o verbo e o sujeito, já o subprincípio ordenação linear 

demonstrou a informação que o falante desejava enfatizar. O princípio de Marcação, 

por sua vez, possibilitou analisarmos as estruturas marcadas e não marcadas, a 

complexidade estrutural e cognitiva, a distribuição de frequência, além da 

expressividade que o informante desejava transmitir, quais as marcas e ausências 

de marcas utilizadas e em quais circunstâncias. 

Após termos desenvolvido essas etapas, acreditamos ser possível analisar a 

CV nas construções VS tendo como referência principal o contexto discursivo, o ato 

comunicativo. As reflexões apresentadas possibilitam um entendimento sobre nossa 

linguagem, sobre nosso modo de dizer, assim como projeta estudos que se 

desenvolvam a partir do resultado desta pesquisa. Dessa forma, as investigações 

sobre as estruturas linguísticas continuarão acompanhando o processo de 

dinamicidade da língua. 

Além disso, é oportuno mencionarmos a relevância deste estudo para 

descrição do português brasileiro, principalmente, no tocante à efetivação da CV na 

língua falada e escrita de falantes natalenses. Pois é necessário que não fiquemos 

limitados ao processo de concordância prescrito na GT, já que o aspecto gramatical, 

aqui investigado, tem uma ampla variedade de estruturas e elas podem ser 

identificadas na língua em uso. Nesse âmbito, julgamos que nossos objetivos foram 

alcançados, uma vez que encontramos, nas amostras coletadas, o uso da 

construção VS e pudemos descrever as diferentes formas de manifestação da CV. 

As reflexões sobre o componente gramatical em investigação podem, gerar 

também contribuições para as aulas de Língua Portuguesa, uma vez que propicia ao 

professor alternativas que possibilitem a explicação  de estruturas variadas  

relacionadas à construção VS, descrevendo como o falante vê o seu ambiente e 

como o representa linguisticamente.  

Diante desse processo, acreditamos que as discussões desenvolvidas nesta 

pesquisa não terminam aqui. A partir dos resultados discutidos, outros caminhos 

científicos são enveredados. Reconhecemos assim, as contribuições e incompletude 

desta pesquisa a cerca do objeto investigado. Salientamos que não tínhamos como 
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pretensão dar conta de todo o contexto linguístico no qual a CV se manifesta, mas 

de descrever e apresentar tendências de uso, o que confirma a dinamicidade da 

língua. Tomando com base os resultados deste estudo, entendemos que seria 

importante, em um outro momento investigações direcionadas para gramaticalização 

de estruturas VS. 
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